
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 
 
 

Sårbarhet och anpassning på dagordningen 

Att optimera samhället inför 
klimatförändringar  

Robert Olsson 

Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys 
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-D--07/23--SE 

 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

Att optimera samhället inför 
klimatförändringar 

-sårbarhet och anpassning på dagordningen  
 

Robert Olsson 
 
 
 
 

Handledare: Mathias Martinsson  
 
 
 
 

D-uppsats år 2007 
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-D—07/23--SE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inst i tut ionen för samhäl ls-  
och  vä l f ärdss tud ier  



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum  
2007-06-08 
 

Språk 

Language 
 
___x_Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
______C-uppsats 
____x__D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-D--07/23—SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: Mathias Martinsson 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/ 
 
Titel  

Att optimera samhället inför klimatförändringar. Sårbarhet och anpassning på dagordningen 
 
Title 
Optimizing society for climate change. Vulnerability and adaptation on the agenda  
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
This thesis examines the ways in which adaptation and vulnerability are framed in national and sectorial policy-
documents dealing with expected societal impacts of climate change. By using theories of discourse and ideology, the 
analysis aims to find and understand important ideas and presuppositions that are explicitly or implicitly expressed in 
these documents in order to make possible and tangible the institutional production of policy within the potentially 
far-reaching problematique of climate change adaptation and vulnerability. The analysis shows that there are two 
main perspectives through which vulnerability and adaptation are framed; one focusing limits to societal robustness; 
and one contesting the institutional capacity to implement adaptations. The author understands these framings as 
complementarily optimizing preconceived social and economic relations, something that might, in fact, reduce the 
response capacity of people.      
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Anpassning, sårbarhet, klimatförändringar, diskurs, risk  
 
Keywords 
Adaptation, vulnerability, climate change, discourse, risk 
 
 



Förord 
Jag vill tacka handledare Mathias Martinsson som aldrig trivialiserade mina resonemang, utan 
istället, med sina konkretiserande exempel och abstraherande figurer, gav mig något att fundera 
över efter varje träff. Tack också till Mattias Hjerpe på Centrum för klimatpolitisk forskning för 
kritik av utkast och mycket användbara litteraturtips inom den än så länge ganska smala teori- och 
metodbildningen inom forskningsområdet anpassning och sårbarhet inför klimatförändringar. 
Det finns en tredje Mathias som också ska ha tack: Mathias Friman för inspirerande samtal och 
analytisk support. Och, sällskapet i datasalen, jag tackar för gott humör och många garv. Sist vill 
jag tacka sambo och barn, förklarande motiv överflödiga.    

 
 
 
  



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGOR 3 
METOD 4 
TEORETISKT PERSPEKTIV 5 
URVAL OCH EMPIRISKT MATERIAL 6 
ANALYSENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 7 
KUNSKAPSTEORETISK ANSATS 8 
METODTEORETISK ANSATS 10 

ANALYS 12 

GEMENSAMMA FÖRESTÄLLNINGAR 12 
PERSPEKTIVENS DEMARKATIONSLINJER 15 
UTGÅNGSPUNKTER FÖR OPTIMERINGSDISKURS 1 16 
UTGÅNGSPUNKTER FÖR OPTIMERINGSDISKURS 2 24 
DISKURSER: EN ÖVERSIKT 32 

SLUTDISKUSSION 33 

ANPASSNING SOM RISKHANTERING 33 
ANPASSNING SOM SÄTT ATT TÄNKA 34 
VIDARE FORSKNING: FÖRMÅGA OCH DEMOKRATI 36 

SAMMANFATTNING 38 

REFERENSER 40 



 1

Inledning  
Föreliggande uppsats behandlar förändringar; de samhällsförändringar vilka nu och i framtiden 
kommer att betingas – eller uttryckas som betingade – av klimatförändringar. När ett föränderligt 
klimat förstås som ett förestående eller akut hot mot människors välfärd, mot ekosystem och sätt 
att leva på, då ökar kraven på olika slag av samhällelig förändring. Klimatförändringar och deras 
olika konsekvenser tolkas av forskare och politiker i termer av direkta och indirekta risker, varpå 
samhälleliga anpassningar blir nödvändiga. Klimatförändringar innebär inte längre bara 
potentiella risker, det är inte längre endast ett hot från framtiden; också faror för oss idag har 
börjat definieras. Nu uttrycks behovet av en politik med både förebyggande och hanterande 
dimensioner vari risk och sårbarhet, anpassning och beredskap blir centrala begrepp.1

 
Den övergripande tematiken i studien knyts till begreppen anpassning och sårbarhet. Det så 
kallade klimatproblemet uppfattades i Sverige till att börja med främst som en fråga om att 
åstadkomma en minskning av utsläpp som förvärrar växthuseffekten. Den problematiken har inte 
blivit mindre aktuell, men, i takt med att klimatforskningen vinner gehör för att 
klimatförändringar, inkluderat så kallade extrema väderhändelser, redan är ett faktum, ökar 
forskningens relevans för riskhanteringsfrågor i det politiska systemet. Den sårbarhet som 
identifieras i samhället föranleder anpassningsbehov för aktuell, reaktiv riskhanteringsförmåga 
och/eller för förebyggande beredskap inför framtida, mer osäkra, effekter. Samhälleliga 
anpassningar rör frågor som är teknologiska, ekonomiska, rättsliga och institutionella till sin 
karaktär.2 Svåra väderhändelser eller katastrofliknande situationer, som stormar eller 
översvämningar, relateras allt oftare till det övergripande problemet klimatförändringar. Det som 
fokuseras i förevarande studie är alltså inramningen av samhälleliga anpassningar inför 
klimatförändringar som en fråga om sårbarhet och beredskap, till skillnad från att vara en fråga 
om att minska klimatpåverkan. Naturvårdsverket skriver att:  

Den svenska klimatstrategin har hittills fokuserat på åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Det arbetet måste fortsätta, men nu krävs även åtgärder för att anpassa samhället 
till de klimatförändringar vi vet kommer.3

Det går att tala om två olika, men inte oberoende, typer av klimatförändringar; växthuseffekten, 
det vill säga den successiva uppvärmningen av planetens biosfär, och andra klimat- och 
vädervariationer. Exempel på det senare är ändrade mönster för frekvens och styrka hos extrema 
väderhändelser, såsom stormar, nederbörd, hetta och kyla. Denna uppsats koncentrerar sin analys 
kring talet om anpassningar mot bakgrund av, eller åtminstone delvis mot bakgrund av, 
antagandet om att vissa typer av extremt väder kommer att intensifieras, till förekomst och/eller 
till omfattning och skadeverkan. Anpassningar till aktuella och framtida risker förstås alltmer som 

                                                 
1 Smit, B. et al., (2000) ”An anatomy of adaptation to climate change and variability” i Climatic change 45. s. 223-251 
2 Smit. et al., (2000) 
3 www.naturvårdsverket.se/dokument/klimat/index.html 2006-11-17 



 2

en process föranledd av nödvändigheten i att kunna klara av extremerna inom den gradvisa, 
genomsnittliga klimatförändringen.4

 
Det finns inom den internationella forskningen kring klimatförändringar och dess effekter en 
”strömning”, som uppmärksammar svårigheterna med att förutse de vidare och indirekta 
konsekvenserna av klimatförändringar och som samtidigt efterlyser studier som utgår från de 
sociala aspekterna av klimatets effekter, liksom av anpassningsprocessen.5 Den mesta 
forskningen om sårbarhet och anpassning har hittills, enligt dessa artiklar, lämnat analysen efter 
att ha räknat ut de samhällsekonomiska konsekvenserna av direkta biofysiska förändringar med 
relevans för nationens förutsatt viktiga infrastrukturer och funktioner. 
 
I klimatforskarsamhället har anpassningar beskrivits som ”adjustments in ecological-socio-
economic systems in response to actual or expected climatic stimuli, their effects or impacts”,6 
eller som ”adjustments in individual groups and institutional behavior in order to reduce society´s 
vulnerability to climate”.7  I politiska sammanhang har ”adaptation”, alltså anpassning, ofta skilts 
från ”mitigation”, vilket på svenska kan översättas med lindring eller minskning.8 I praktiken har 
mitigering använts för att beteckna den verksamhet som nivåreglerar utsläppen av så kallade 
växthusgaser. Handel med utsläppsrätter är ett exempel på mitigeringens politiska verktyg. 
Anpassning involverar, så som det används i denna uppsats, mitigering som en form av 
riskhantering, ett politiskt svar på identifierade risker eller problem. Andra former av 
riskhantering kan syfta åt en generellt höjd teknologisk och organisatorisk beredskap inför 
allvarliga störningar i samhällsviktiga funktioner, eller åt att höja specifika förmågor att hantera 
specifika risker när de inträffar. Beredskap, snarare än mitigering, är vad den aktuella politiska 
frågan om sårbarhet och anpassningar handlar om. Behovet av åtgärder för att mer direkt främja 
samhällssäkerheten uppmärksammas som centralt för dessa anpassningar, varför begreppet 
säkerhet är något av en kondensationspunkt för denna studie.  
 
Det är inte främst förståelsen av klimatförändringarna som ett unikt och på alla sätt graverande 
hot som grundlägger min vilja till forskning inom detta fält, utan en misstanke om att utbudet av 
möjliga sätt att tänka kring anpassningar inom det moderna samhället verkar begränsande för 
social förändring i allmänhet och kanske kontraproduktivt för klimatanpassningar i synnerhet. En 

                                                 
4 Tompkins, E. L. & Adger W. N. ”Does adaptive management of natural resources enhance resilience to climate 
change?” i Ecology and society 9 
5 O´Brien, K. et al. (2006) “Questioning complacency: Climate change impacts, vulnerability and adaptation in 
Norway” i Ambio 35 s. 50-56; och Pelling, M. & High, C. (2005) “Understanding adaptation: What can social capital 
offer assessments of adaptive capacity?” i Global Environmental Change 15 s. 308-319; och Smit, B & Wandel, J. (2006) 
“Adaptation, adaptive capacity and vulnerability” i Global Environmental Change 16 s. 282-292  
6 Smit et al. (2000) s. 225 
7 Pielke, R.A.J (1998) “Rethinking the role of adaptation in climate policy” i Global Environmental Change 8 s.159 
8 http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?t_word=mitigation 
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samhällsprocess vari vardagliga sätt att leva kan konstituera relationer av rättvisa och socio-
ekologisk harmoni är, misstänker jag, oförenlig med de diskursiva formationer och reala 
ekonomisk-politiska strukturer, vilka är nödvändiga för (det moderna) samhället som vi känner 
det.  

Syfte och frågor 
Studiens syfte är att undersöka idéer och föreställningar som kommer till uttryck i nationella och sektoriella 
policydokument i frågan om samhälleliga anpassningar på grund av förändrade klimat- och väderförhållanden. 
 
Textanalysen syftar således åt att undersöka hur svenska myndigheter definierar sårbarhet och 
anpassningarnas karaktär givet klimatförändringen som ett accepterat faktum. Analysen är 
inriktad på att kasta ett ljus över den generella rationaliteten i texterna om samhälleliga 
anpassningar inför ändrade klimat- och väderförhållanden, men också över styrningsrationaliteten 
i sig i det offentligt kända eller konventionella politiska systemet. Det förra ligger närmare en 
studie av samhällsorganisatoriska ideal i problemformuleringsfasen och det senare en studie av 
mönster i verklighetsuppfattningar, värden och handlingsrekommendationer. Att analysera alla de 
idéer och föreställningar som kommer till uttryck i studerade dokument anser jag ogörligt för en 
studie av denna omfattning, varför studien begränsar sig till att söka betydelsefulla föreställningar 
med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vilken syn på vetenskap och forskning framträder i dokumenten? 
• Vilken syn på samhällssäkerhet och sårbarhet framträder i dokumenten? 
• Vilken syn på anpassningar framträder i dokumenten? 

 
För att kringskära vad jag menar med syn, avser studien att med dessa frågeställningar undersöka 
problemformuleringar, verklighetsuppfattningar, värden och handlingsrekommendationer.9 
Dessa underkategorier behandlas inte med strikt systematik i analysen utan fungerar snarare som 
en modell för kategorisering genom vilken jag tolkar diskurser.  
 
Studien söker även svar på en teoretisk frågeställning, som relaterar till vilket förhållningssätt en 
samhällsforskare kan ha till frågan om anpassningar för klimatförändringar. Mot bakgrund av att 
anpassningar verkar betraktas som hanterandet av de risker (och positiva effekter) som 
förändrade klimatförhållanden innebär för nationen Sverige – dess ”viktiga aktörer” och dess 
befolkning – ställer studien den kunskaps- och metodteoretiska frågan: Vilken ansats verkar rimlig 
för en samhällsforskare i studiet av problematiken kring samhällets anpassningar och sårbarhet? Följande fråga 

                                                 
9 Detta förfarande positionerar studien i fåran av ideologikritik. Se Liedman, S-E. & Nilsson, I., (red.) (1989) Om 
ideologi och ideologianalys – uppsatser och texter. Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs 
universitet; och Hedrén, J., (1994) Miljöpolitikens natur. Linköping: Studies in arts and science nr. 110, Linköpings 
universitet. s. 145 
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snävar in forskningsfrågan i detta avseende: På vilket sätt kan så kallade miljöproblem i allmänhet och 
klimatförändringarnas effekter i synnerhet betraktas som socialt konstruerade? 

Metod  
Givet de slutsatser som förklaras, som försök till svar på studiens teoretiska frågeställning, nedan 
under rubrikerna Kunskapsteoretisk ansats och Metodteoretisk ansats, hävdar jag att en analys av de 
idéer och föreställningar som ramar in anpassningar inför klimatförändringar har användning av 
Maarten A. Hajers förhållningssätt och sätt att kategorisera.10 Hajer definierar diskurs som en 
specifik uppsättning idéer, föreställningar och kategoriseringar vilka produceras, reproduceras och 
transformeras inom särskilda praktiker och som ger mening åt fysisk och social verklighet.11 Som 
analytisk kategori för att kunna förklara hur politisk konsensus eller enhetlighet nås om problem 
som potentiellt består av en förvillande mängd diskursiva komponenter använder Hajer 
begreppet ”storyline”.12 Denna analytiska kategori tolkar jag som en rubricering av den 
övergripande argumentativa funktionen hos utsagor. Storylines hjälper oss att tolka vår omvärld 
så att våra handlingar får mening och kan mobiliseras inom etablerade institutionella praktiker 
eller bereds möjligheten att transformera dessa praktiker.13 Jag uppmärksammar läsaren på att 
storyline-konceptet har inspirerat studiens sätt att analysera, men att det är med ordet diskurs 
som de olika uttolkade perspektiven senare kommer att benämnas. 
 
Begreppen anpassning och sårbarhet aktualiseras inom många sektorer och myndigheter genom 
att frågor om beredskap och riskhanteringsförmåga ställs. Storyline är ett användbart koncept för 
denna studies analys, eftersom skapandet av en nationell strategi för samhälleliga anpassningar 
och minskad sårbarhet implicerar att element från många olika domäner kombineras så att många 
olika kunskapsanspråk kan översättas i en överenskommen gemensam policy. I detta avseende 
fungerar storylines som ett sammanhållande cement som möjliggör konsensusbetonad 
kommunikation och handling inom ramen för ett politiskt projekt,14 till exempel samhälleliga 
anpassningar inför klimatförändringar. Hajer menar att storylines ”are essential political devices 
that allow the overcoming of fragmentation and the achievement of discursive closure”.15  
 
Studien utgår inte från att ”storylines” utgör de enda signifikanta determinanterna för vad 
anpassning inför ändrade väderförhållanden omsätts i. Likväl kan detta diskursiva perspektiv 
bidra till att vidga förståelsen av att anpassningsmöjligheterna i sig begränsas av förment 
oproblematiska antaganden i policyn för anpassningsstrategier. Visserligen har kriterierna för vad 
                                                 
10 Hajer, M., (1995), The politics of environmental discourse. Ecological modernization and the policy process, Oxford: Clarendon 
press. 
11 Hajer. (1995), s. 44 och 264 
12 Ibid. s. 56 
13 För vidare förklaring av innebörden se Hajer. (1995), s. 52-72  
14 Ibid. s. 65 
15 Ibid. s. 62 
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anpassningar betingas av och vad de innebär, en till synes mer fysiskt given grund än vad 
exempelvis ett mer för givet taget ”socialt” konstruerat problem som kriminalitet har, men 
experternas och myndigheternas tolkningar är inte att betrakta som ofrånkomliga. De är varken 
frikopplade från diskursens ordningsskapande kraft eller från sociala strukturer.16 Det går att 
påstå att institutionella arrangemang för vetenskap och demokrati, liksom vidare struktureringar 
av ekonomiska och sociala relationer, utgör pre-existerande förutsättningar för den diskursiva 
formationen kring anpassningar och sårbarhet.17  
 
Användningen av storyline som analytiskt hjälpmedel har framför allt inneburit möjligheten av att 
kunna förklara vad det empiriska materialet öppnar för respektive vad det sluter sig kring. Jag 
tänker på öppnande utsagor i termer av aktualiseringar och på tillslutande utsagor som 
faktualiseringar.18 Studien lägger emfas vid betydelsen av att undersöka hur en särskild inramning 
av det politiska i frågan om sårbarhet och anpassningar medför att vissa element verkar fixerade 
eller passande medan andra verkar problematiska.19

Teoretiskt perspektiv 
Hajers teori om en samhällets ekologiska modernisering och Ulrich Becks teori om risksamhället har 
bidragit med perspektiv som har inspirerat mina tankar under hela studiens process av tillblivelse.   
 
När så kallade globala risker, som klimatförändringar, hanteras på ett reflexartat sätt, alltså utan 
att den linjära rationaliteten hos det moderna samhällets vetenskapliga och politiska institutioner 
grundligen ifrågasätts och omprövas, har vi sett en utveckling i Sverige som med Hajers ord 
skulle kallas en ekologisk modernisering.20 Via processen av ekologisk modernisering, menar 
Hajer att så kallade miljöfrågor kunnat kategoriseras inom ramen för ekonomisk utveckling och 
därmed blivit hanterbara för konventionell ekonomisk-politisk styrning av samhället.21 
Miljöfrågorna har på så vis kunnat skapa nya marknader för tekniska, ekonomiskt effektiva 
lösningar som fungerar systembevarande i optimeringens namn.22  
 
Ulrich Beck har utvecklat en sociologisk teori, i vilken risk i sig är begreppet varur hela 
samhällsanalysen springer. Risk ses av Beck som ett av de viktigaste reella och diskursiva 

                                                 
16 Hannigan, J., (2006) Environmental sociology. London: Routledge. s. 63 
17 Hajer. (1995) s. 60 
18 Detta sätt att analysera materialet kan jämföras med att se problemformuleringar som antingen homogeniserande eller 
heterogeniserande. Se Hajer (1995) s. 54. Se även homogenisering av miljöproblematiken i Hedrén, J., (2002), “Naturen 
som hot mot det moderna – några ideologikritiska reflektioner”, i Hedrén, J., (red.), Naturen som brytpunkt. Om 
miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, s. 321 
19 Hajer. (1995) s. 54  
20 Hajer. (1995)  
21 Ibid. s. 15 
22 När jag refererar till diskursen om hållbar utveckling i analysen, är det denna ekologiska modernisering som avses. 
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elementen för politikens produktion med avseende på organisation och dagordning i det 
moderna tillväxtberoende samhället.23 Ett av argumenten i Becks omdiskuterade verk Risk society 
är att klassamhället avtar som samhällsorganiserande princip.24 Detta sker i takt med att 
industrisamhällets globala produktion och distribution av risker, vilka drabbar alla oavsett klass, 
får större betydelse för hur samhället uppfattas och konstrueras. Beck menar vidare att 
modernisering är en process som inte avstannade i och med välfärdssamhällets framgångssaga. 
Han beskriver hur välfärdssamhällets vision om en jämlik fördelning av knappa resurser övergår i 
en risksamhällets vision om säkerhet. Något platt uttryckt verkar Beck mena att dagens samhälle 
gör välfärdspolitiken till en fråga om beredskap och riskhantering. Katastrofer beror inte på 
misstag, menar Beck, utan på de system som förvandlar de mänskliga misstagen till ofattbart 
destruktiva krafter.25

 
Jag ser Becks teori om risksamhället som en kritik mot industrisamhällets ingenjörsmässiga 
perspektiv på risk, en kritik mot dess besatthet av att göra allting mätbart och därmed 
kontrollerbart. Han utvecklar detta till att bli ett argument för att vitalisera det moderna projektet, 
mot bakgrund av den oundvikliga insikten om att riskerna är genuint omätbara. Det moderna 
samhället behöver om-moderniseras; det behöver omförhandlas i forum av ifrågasättande 
subpolitiska aktörer, men också tilldelas reflexivt genererade kategorier och värderingar.26 Studien 
grundar sig i antagandet om att teorin om risksamhällets utveckling har något att tillföra en analys 
av svensk politik för sårbarhet och anpassning. Jag menar att en av de övergripande tendenserna i 
dagens svenska politiska utveckling är att den konventionella ekonomiska tillväxtpolitiken i allt 
större utsträckning finner kraft och legitimitet i användandet av risk som tankefigur. Studien 
ämnar inte pröva detta som en hypotes; tanken fungerar snarare som ett förståelsemodus för 
analysen samt som ett anslag för diskussionen. Termen riskhantering uppfattas som innefattande 
olika verktyg eller teknologier för att åstadkomma anpassningar i samhället. 

Urval och empiriskt material  
Det empiriska materialet består av offentliga dokument som rör frågan om samhälleliga 
anpassningar på grund av förändrade väderförhållanden. Urvalet av texter har genomförts i två 
steg. Det första steget bestod av en översiktlig genomgång av departementens ansvarsområden 
och stora myndigheters aktuella uppgifter. Utgångspunkten var att anpassningar till 
klimatförändringar är ett problemområde med vida implikationer, varför så gott som alla 
konventionella sektorer av samhället berörs. Det andra steget bestod i att myndighetstexter, i 
vilka anpassningar och sårbarhet inför ett förändrat klimat mer eller mindre explicit behandlades, 
valdes ut via föresatsen att just dessa skulle kunna säga något om studiens frågeställning.  

                                                 
23 Beck, U., (2005) Risk society. Towards a new modernity, London: Sage. s. 19-34 
24 Beck, U., (1992) Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. London: Sage. 
25 Beck. (1992) s. 13 
26 Beck, U., (1995) Att uppfinna det politiska. Göteborg: Daidalos.   
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Dokumenten som har studerats är: Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar från Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet; kommittédirektivet till Klimat- och sårbarhetsutredningen 
Effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet för dessa kan minskas; Översvämningshot – 
risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern från Klimat- och sårbarhetsutredningen; En 
utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap från 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)27; På säker grund för hållbar utveckling – Förslag till handlingsplan 
för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat och Geotekniska förutsättningar för 
ökad tappning från Vänern till Göta älv från Statens Geotekniska Institut (SGI); och Stormen 2005 – 
En skoglig analys samt Riskhantering i skogsbruket från Skogsstyrelsen.28   
 
Vidare, för att få en uppfattning om vad frågan handlar om i det internationella 
klimatforskarsamhället, söktes artiklar i vetenskapliga tidskrifter med ämnesorden anpassning och 
sårbarhet (adaptation och vulnerability).29 Studiens utgångspunkt har härvidlag varit att 
internationellt publicerade vetenskapliga artiklar har betydelse för vilken position som är möjlig 
att ta i utvecklandet av en svensk, nationell policy. Urvalet av dessa artiklar har också genomgått 
en strategisk gallring efter den första mer öppna sökningen och genomläsningen. Gallringen 
utfördes i det första skedet med syftet att valda artiklar kunde tillföra kontrasterande perspektiv 
till myndigheternas texter. Det syftet har jag sedan reviderat då studiens framåtskridande gav mig 
en växande insikt om att artiklarnas utsagor delvis rymdes inom ramverket för de två ur analysen 
uttolkade diskurserna. 

Analysens tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet kan för tydlighetens skull sägas ha varit uppdelat i två faser, även om dessa 
faser i praktiken gripit in i varandra och haft med varandra att göra. Den första fasen bestod av 
en språkligt orienterad textanalys vari artikulationer tematiserades. Studien fokuserar sin analys 
kring vad som uttrycks med avseende på tre tematiska kategorier; syn på vetenskap och forskning, syn 
på samhällssäkerhet och sårbarhet samt syn på anpassningar. Dessa teman utvecklades med hjälp av 
teoretiska referenser och vidare textanalytiskt tankearbete. Vid ingången i den andra fasen, det vill 

                                                 
27 KBM skriver i En utvecklad krisberedskap mycket kort om just långsiktiga klimatförändringar men något mer om 
”extrema väderhändelser” som stormar, översvämningar och höga flöden, vilka förväntas inträffa oftare som följd av 
ett förändrat klimat. Anledningen till att denna text ändå anses som relevant empirisk material för studien är att 
anpassning och sårbarhet inför klimatförändringar i hög grad betraktas som en fråga om beredskap och 
riskhantering. Studien antar att KBM:s text kring riskers och krisers orsaker, liksom kring utvecklandet av samhällets 
generella, förebyggande beredskap för krissituationer, har viktiga beröringspunkter med hur anpassning och 
sårbarhet inför klimatförändringar ramas in. 
28 Notera att det senare dokumentet från Skogsstyrelsen inte utgör en officiell hållning: som det uppmärksammas i 
dokumentets inledning ansvarar författarna själva för innehållet. Blennow, K. & Eriksson, H. (2006). Riskhantering i 
skogsbruket. Rapport 14. 2006 Skogsstyrelsen. s. 1 
29 För sökning användes portalen www.sciencedirect.com   
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säga när de explicita artikulationerna skulle översättas till diskursiva utsagor, behövdes en ansats 
som också hjälpte mig att säga något om det implicita, liksom det outtalade, i texterna. Det var en 
typologiserande fas, som via ett ytterligare kategoriseringsmoment – det att samla utsagor under 
övergripande diskurser – resulterade i att jag kunde börja skissa på olika diskurser. Det är kring 
nyckelbegreppen och underkategorierna problemformuleringar, verklighetsuppfattningar, värden och 
handlingsrekommendationer som dessa diskurser har kondenserats. Arbetet med att klarare kunna 
formulera de diskurser som kom till uttryck i texterna skedde i en dialogisk process där den 
tidigare fasens teman befruktades av inläsning av de teoretiska perspektiven från Beck och Hajer. 

Kunskapsteoretisk ansats 
Inför denna studie ställde jag mig frågan vilken vetenskapsfilosofisk eller ontologisk 
utgångspunkt som verkar rimligast: den realistiska eller den idealistiska. Parallellt och 
sammantvinnat med den frågan framträder oundvikligen den kunskapsteoretiska eller 
epistemologiska frågan om hur kunskap om verkligheten kan uppfattas och förklaras: via 
positivitisk empiricism eller relativistisk konstruktionism. Nu föreställer jag mig inte att jag är 
kapabel att uttömmande kunna ge svar på dessa frågor, men jag kommer nedan att försöka visa 
att mitt förhållningssätt präglas av ”både och” snarare än ”antingen eller”. En av de viktigaste 
insikterna jag vill försöka förmedla när jag beskriver min kunskapsteoretiska ansats är att det för 
denna studie inte har en avgörande betydelse om jag tar positionen som en realist med 
konstruktionistiska komponenter eller en socialkonstruktionist med realistiska inslag.30  
 
Jag menar, inledningsvis, att inte ens den positivistiskt lagda forskaren, som när en vilja till 
sanning genom rigorös metod och ett absolut ontologiskt förhållningssätt, kan undvika att det 
sociala sammanhanget skänker kunskapen och dess produktion kontingens och positionering. 
Denna ståndpunkt utgör den första anhalten på socialkonstruktionismens sluttande plan så som 
det förklaras av Sören Barlebo Wennberg.31 Tankeglidningen längs detta plan startar med ett 
kritiskt förhållningssätt till den positivistiska kunskapssynen och slutar i antagandet om att all 
”verklighet”, social och subjektiv såväl som fysisk, är socialt konstruerad och det sker, enligt 
Barlebo Wennberg, ”utan att det under vägens gång finns några naturliga hållpunkter där man 
kan hoppa av”.32  
 
Jag intar en anti-positivistisk hållning genom att mena att den absoluta sanningen om 
verkligheten är onåbar. Människans perception av verkligheten är beroende av vardagens 
                                                 
30 Vid en jämförelse av en viss realistisk ståndpunkt med en viss socialkonstrutionistisk ståndpunkt är skillnaderna 
inte tillräckligt stora för att denna studie ska behöva positionera sig som antingen det ena eller det andra. Jämför till 
exempel López, J. & Potter, G., ”After postmodernism: The new millennium” i López, J. & Potter, G., (red.) After 
postmodernism. An introduction to Critical realism.  London: The Athlone Press. s. 6-15 med Barlebo Wennerberg, S., 
(2001) Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv. Malmö: Liber. s. 152-166 
31 Barlebo Wennerberg., (2001) s. 103-112 
32 Ibid. s. 109. Jag hoppade likväl av för att spara den omtalade ”upplösningen” till senare projekt. 
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historiskt skapade strukturer: diskurser på den semantiska nivån av sociala relationer, av 
ideologiska sätt att tänka på samhällsnivå och av tankefigurer på kulturnivå. Dessa nivåer ska inte 
uppfattas som essentiellt åtskilda eller hierarkiserade utan utgör en förenklad förklaring av mitt 
epistemologiska förhållningssätt. Detta förhållningssätt implicerar alltså en 
socialkonstruktionistisk anti-determinism,33 vilken för studien innebär att naturvetenskapens 
kunskaper inte allena konstituerar problemen med klimatförändringar.34

 
John Hannigan uppmärksammar att det socialkonstruktionistiska perspektivet på så kallade 
miljöproblem rutinmässigt avfärdas med argumentet att det är ansvarslöst och svekfullt att 
förneka realiteten hos farorna vi utsätter oss för genom att det ekologiska systemet degenereras.35 
Det råder, enligt Hannigan, hos realistiska och pragmatiskt inriktade forskare som vill bidra till en 
sundare naturlig miljö, en stark skepsis gentemot socialkonstruktionisters strävan att relativisera 
och kontextualisera miljöfrågornas konstitution, något som skulle fördröja och verka 
kontraproduktivt för själva det akuta problemet. Men, skriver Hannigan med Brian Wynne, 
konstruktionister förnekar inte att faktiska risker med exempelvis mänskligt orsakade 
klimatförändringar existerar. De avskriver inte heller möjligheten av att naturen som verklighet 
påverkar kunskapsproduktionen om riskerna:  

What constructionists are actually saying is that we need to look more closely to the social, 
political and cultural processes by which certain environmental conditions are defined as 
unacceptably risky, and therefore, contributory to the creation of a perceived state of crisis.36

Den sociala verkligheten är, enligt min ansats, att betrakta som, åtminstone till stora delar, 
konstituerad av diskursiva element. Kategorin, liksom idén om, vädret eller klimatet är sociala 
konstruktioner.37 Den fysiska verkligheten är i sig inte konstruerad.38 Klimatet förändras faktiskt. 
Uppfattningen om vad som ses som en tillförlitlig kunskap om och tolkning av den fysiska 
verkligheten är dock också beroende av den sociala verklighetens språkanvändning och 
tidsrumsliga perspektiv.39 Klimatförändringar kan till exempel uppfattas som orsakade av 
gårdagens industrisamhälle och konsekvenserna av klimatförändringar kan förstås i termer av 
risker eller möjligheter för dagens och morgondagens samhälle. 
 

                                                 
33 Hajer, M. (1995) s. 264 
34 Jag uppmärksammar att vissa realister kan resonera snarlikt vad anbelangar ontologi och epistemologi. Se 
exempelvis Harré, R., (2006) ”How to change reality: story vs. structure – a debate between Rom Harré and Roy 
Bhaskar” i López, J. & Potter, G., (red.) After postmodernism. An introduction to Critical realism.  London: The Athlone 
Press 
35 Hannigan. (2006) s. 29ff  
36 Ibid. s. 29 
37 Hacking, I., (2004) Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales. 
38 Barlebo Wennerberg. (2001) s. 55-100 
39 López, J. & Potter, G., (2006) s. 9 
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Jag ser människan som en biologisk varelse, vars livsbetingelser ytterst är beroende av 
verklighetens – till exempel den så kallade naturens – gränser. Föreställningen om att 
”[v]erkligheten bjuder vår föreställningsvärld motstånd” är en av de viktigaste utgångspunkterna i 
denna studie.40 Detta antagande innebär att det finns subjektsoberoende skillnader hos tingen och 
fenomenen i den fysiska verkligheten, vilket för med sig att även om det är vi som genom språket 
benämner och kategoriserar dessa, existerar en prediskursiv begränsning av hur ting och fenomen 
kan uppfattas. Klimatförändringar och anpassningar inför dem kan uppfattas på många olika, 
men inte på ett obegränsat antal, sätt. På vilket sätt det politiska problemet kommer att ramas in 
är, dock, i princip öppet.41  
 
För att sammanfatta ståndpunkten, som denna studie utgår från; klimatet och dess förändrade 
karaktär existerar oberoende av vårt kunskapssökande, men diskurser uppbär de enda sätten för 
oss att erhålla en gemensam tillgång till klimatet som verklighet.42 Dessa diskurser kan vara mer eller 
mindre ”bra” eller rimliga beroende av det perspektiv som anläggs. Det är, som Mats Alvesson 
och Kaj Sköldberg påpekar, möjligt och eftersträvansvärt för forskaren att inta en reflexiv 
hållning gentemot hur studiens tolkningar förhåller sig till övergripande eller postulerande 
teoretiska perspektiv.43  

Metodteoretisk ansats 
Diskurser uttrycker vad som är möjligt att tala om.44 Alla utsagor producerar, konstituerar och 
transformerar ständigt den aldrig slutgiltiga sociala verkligheten.45 Den helt nödvändiga 
egenskapen hos en diskurs är produktionen av betydelser och sanningar. Det är viktigt att 
uppmärksamma att diskursanalys också handlar om maktanalys. Genom att diskursen bestämmer 
vad som överhuvudtaget är relevant och möjligt att formulera i en mening av betydelse blir vissa 
sociala förhållanden och strukturer naturaliserade på bekostnad av andra. På så vis är diskursen 
mäktig att delvis bestämma förutsättningarna för mänsklig samvaro vid en given tidpunkt. 
Diskursanalytiska studier av hur verkligheten bestäms eller representeras i text och tal fyller alltså 
det dubbla syftet att maktförhållanden kritiseras samtidigt som det tydliggörs att de premisser 

                                                 
40 Linnér, B. (2002) ”Produktionen av ett nytt landskap” i Hedrén, J. (red) (2006) Naturen som brytpunkt: Om 
miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion. s. 228. Se 
även Barlebo Wennerberg. (2001) s. 116f 
41 Hajer, M. (1995) s. 264 
42 Se till exempel Pearce, F. & Woodiwiss, T., (2006) ”Reading Foucault as a realist” i López, J. & Potter, G., (red.) 
After postmodernism. An introduction to Critical realism.  London: The Athlone Press. s. 61  
43 Alvesson, M. & Sköldberg, K., (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur. s. 332 
44 Fairclough, N., (2004) Discourse and social change. s. 194f 
45 Detta påstående är dock i samma ögonblick som det artikuleras, alltså tänks eller utsägs, oundvikligen en diskursiv 
konstruktion som jag kallar utsaga. Jag kan inte placera mig utanför diskursen, denna utsaga bär i sig en idé eller 
uttrycker en diskurs om själva diskursens fysik. 
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varpå makten vilar till stor del är diskursiva, alltså är de socialt konstruerade och därmed politiska 
och uppenbart påverkbara.  
 
I Norman Faircloughs teori om diskursanalys teori ges diskursordningen en central betydelse för 
samhällsordningen, men han framhåller den dialektiska processen med avseende på förhållandet 
mellan textbaserade diskurser, diskursiva praktiker och dominerande sociala praktiker.46 Det finns 
således i hans teori praktiker som är icke-diskursiva. Dessa praktikers orsaker står att finna i 
materiella, historiebundna och ekonomiska förhållanden.47 Därmed behöver, enligt Fairclough, 
analysen av verkligheten ibland använda sig av andra teoretiska premisser än de som ryms i teorin 
om diskurser. För andra diskursteoretiker som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe äger inga 
fenomen eller förhållanden, vare sig materiella eller ideologiska, verklighet annat än som 
diskursiva uttryck. Utifrån den teori, som Laclau och Mouffe lägger fram, ska alla delar av 
verkligheten betraktas som mer eller mindre kontingenta eller flytande; allt i samhället kunde ha 
sett annorlunda ut.48 På så vis menar de att till exempel de materiella förhållandena i ett samhälle 
inte är bestämda av en abstrakt produktionslogik, utan av konkreta politiska processer.49 Om jag 
alltså betraktade alla sociala fenomen som diskursiva uttryck menar Laclau och Mouffe att jag 
skulle få ett sätt att närma mig maktförhållanden som är konstruktivt i en teori för social 
förändring, eftersom det förhållningssättet vill tydliggöra att eventuella hegemoniska ordningar i 
grunden bygger på sätt att tänka. 50 Att vissa (miss)förhållanden verkar vara permanenta förklaras 
av att ju mindre ifrågasatt ett begrepps eller en strukturs betydelse är, desto mer betraktas – eller 
snarare ickebetraktas - begreppet som något objektivt oföränderligt.  
 
Studien utgår från att klimatförändringar inte per automatik producerar vissa problem; vad 
problemen kopplade till anpassningar och sårbarhet inför ändrade klimatförhållanden innebär är 
beroende av deras konstruktion.51 Problemen härmed artikuleras i utsagor om nödvändiga 
(hanterbara) anpassningar i de myndighetstexter som studerats. När behovet av samhälleliga 
anpassningar inför väderförändringar identifieras som ett problem för det konventionella 
politiska systemet aktualiseras dimensionen av den dominerande diskursens institutionalisering. 
Det sätt på vilket anpassningsproblematiken språkligt ramas in och blir del av politiska 
institutioner är inte neutralt, utan utgör ett diskursivt och ideologiskt ställningstagande.52 Det sätt 
att tänka kring anpassning inför klimatförändringar som myndigheter anammar, uttrycker och 
distribuerar nu kommer att ha betydelse för institutionaliserandet och organiserandet av politik 
och samhälle i framtiden. Studien utgår från att det finns andra perspektiv, vilka grundas i andra 
                                                 
46 Fairclough., (2004) s. 63-100 
47 Ibid. s. 71f 
48 Winther Jörgensen, M. & Phillips, L., (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. s.62f 
49 Laclau, E. & Mouffe, C., (1997) Demokrati og hegemoni. Köpenhamn: Akademisk forlag 
50 Winther Jörgensen., (2000) s. 40 
51 Hajer. (1995) s. 40 
52 Ibid. s. 61 



 12

former av rationalitet, men som för den skull inte måste diskvalificeras som ogiltiga när 
anpassningar av samhället ska utredas.53 Det vetenskapliga perspektivet är inte det enda varur det 
går att utsäga giltiga omdömen om samhällets tillstånd och förmåga att anpassa sig. Och det 
”offentligt igenkända politiska systemet” är inte naturgivet det bäst lämpade att definiera och ge 
mening åt politik för anpassningar.54  
 
Textanalysen syftar åt att kasta ett ljus över idéer och föreställningar, som uttrycks i 
policydokument om samhällelig anpassning till klimatrelaterade risker, varför ideologibegreppet 
är relevant. Viljan att åskådliggöra att diskurser många gånger grundas i en kunskapsproduktion 
som främjar vissa grupper och intressen framför andra, innebär att jag använder en misstankens 
hermeneutik i min ideologikritiska analys. Ideologi förstås här som de diskursiva element som 
döljer eller mystifierar reala sociala förhållanden av ojämlika möjligheter till inflytande över 
kunskapsproduktion och social förändring.55 Den metodteoretiska ansatsen är på så vis av 
”dissensuskaraktär” i och med att nuet politiseras och dominerande antaganden ifrågasätts.56

Analys 
Analysen presenteras under tre huvudrubriker: Gemensamma föreställningar, Perspektivens 
demarkationslinjer och Diskurser: En översikt. Inledningsvis behandlas de föreställningar som går igen 
i samtliga studerade dokument och som grundlägger talet om sårbarhet och anpassning. Under 
rubriken som följer, Perspektivens demarkationslinjer, redogör jag för de föreställningar, vilka verkar 
diametralt olika mellan de två tolkade perspektiven/diskurserna. Därefter sammanfattar jag, i 
tabellform, de viktigaste konklusionerna med avseende på diskurstolkningen. Jag vill åter påpeka 
att dessa är diskurser jag konstruerat ur ett begränsat urval av texter, varför analysen ska betraktas 
som ett försök att ur ett diskursivt perspektiv undersöka politiska strategier för reducerad 
sårbarhet och samhälleliga anpassningar till klimatets förändring.  

Gemensamma föreställningar  
Gemensamt för alla dokument som analyserats är, naturligt nog, att de syftar åt att skapa en 
rationell och legitim nationell policy för hantering av risker hos extrema vädersituationer mer eller 
mindre kopplade till klimatförändringar, samt att de aktualiserar riskhanteringens centrala betydelse 
för styrningen och organiserandet av både det politiska systemet och samhället i stort. Den 
grundläggande synen på vetenskap och forskning är tämligen likartad i alla dokument, liksom den 

                                                 
53 Hajer, M. A., & Wagenaar, H., (2003) Deliberative policy analysis Understanding governance in the network society. 
Cambridge: Cambridge University Press s. 209-227 
54 Hedrén, J. (2002) ”Naturen som hot mot det moderna: Några ideologikritiska reflektioner” i Hedrén, J. (red) 
(2006) Naturen som brytpunkt  Brutus Östlings bokförlag Symposion: Stockholm/Stehag. s. 327 
55 Ibid. s. 301 
56 Alvesson, M. & Deetz, S., (2007) Kritisk samhällsveteskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. s. 30ff 
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generella uppfattningen om klimateffekternas natur. Analysen visar att det finns åtminstone tre 
grundläggande föreställningar som förenar diskurserna i dessa avseenden. 
 

Klimatforskarnas kunskaper är osäkra  

Av texterna att döma råder det en allmän uppfattning om att de naturvetenskapliga forskarnas 
kunskaper om klimatförändringar och dess effekter i samhället nu och i framtiden inte är säkra. 
Skogsstyrelsen skriver i en not att osäkerheten beror på ”bristfälliga kunskaper om 
klimatsystemet, om genuint osäkra händelser och om osäkerhet till följd av återkoppling på 
klimatutvecklingen genom mänskligt agerande”.57  
 
Det är alltså inte självklart vad som ska göras, på vilket sätt samhället bör agera för att kunna 
hantera och förebygga de osäkra effekterna av de likaledes osäkra klimatscenarierna och 
naturvetenskapliga underlagen för bedömning. Språket måste därför i myndigheternas texter, ur 
denna synvinkel, verka performativt. Redan den politiska problemformuleringen utifrån explicit 
osäkra naturvetenskapliga kunskaper är ett exempel på performativ språkanvändning. Mathias 
Martinsson skriver med Wynne och Shackley att ”[f]ör att kunskap skall kunna bli användbar i 
den politiska sfären måste den omformas på något sätt, göras politiskt relevant och instrumentellt 
nyttiggöras i en kontext”.58 Analysen utgår från att policydokumentens idéer och föreställningar 
om vetenskap, samhällets sårbarhet och anpassningar syftar åt positionering inom ett 
övergripande diskursivt ramverk för att policyn ska fungera socialiserande, alltså motverka 
motstånd och främja viktiga aktörers och allmänhetens gillande.59

 
Vetenskapliga kunskaper är objektiva och ackumulativa   

Klimat- och sårbarhetsutredningen uttrycker i sitt delbetänkande Översvämningshot – risker och 
åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern en objektivistisk kunskapssyn. Även om det påpekas att 
de klimatscenarier som dokumenten refererar till brister i slutgiltig tillförlitlighet, utgår man i 
denna text från att framtida naturvetenskapliga och tekniska forskningsresultat visar progressiva, 
nyttiga resultat; kunskapsprocessen förväntas vara ackumulerande och man förutsätter att nya 
vetenskapliga rön är mer tillförlitliga.60 Uttalandet, från Stormen 2005 – en skoglig analys, att en 
”kartläggning bör göras av vilka kunskapsluckor som fanns vid stormen 2005 så att forskning och 
utveckling kan täppa till dessa luckor” får illustrera den övergripande tron på den objektiva 
vetenskapens nyttiggörande framsteg. Det här är ett förhållningssätt som kommer till uttryck i 

                                                 
57 Stormen 2005 – en skoglig analys. Meddelande 1. 2006. Skogsstyrelsen. s. 117 
58 Martinsson, M., (2001) Ozonskiktet och risksamhället. En studie av den svenska politiska diskussionen rörande ozonskiktet 
1968-1992. Linköpings universitet: Studies in art and science nr. 243. s. 40 
59 Hannigan. (2006) s. 53 
60 Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och 
sårbarhetsutredningen. SOU 2006:94. s. 46 
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samtliga dokument, ibland mer implicit genom att den vetenskapliga kunskapsosäkerheten i sig 
inte betraktas som ett problem för policyskapandet inom anpassningsproblematiken.61

 
Dessutom innebär detta förhållningssätt att vad samhället kan och bör göra, alltså vad 
anpassningspolicyn ska innehålla, ytterst determineras av naturvetenskapliga och tekniska 
kunskaper eftersom dagordningen av politiska problem kopplade till klimatförändringar förväntas 
modifieras i takt med denna sorts vetenskapliga utveckling. Rolf Lidskog menar att det inom 
”den objektivistiska tankeramen råder en teknologisk ödestro som ger ingenjörerna rätt att sätta 
sig till doms över vad som är rationellt respektive irrationellt i sociala sammanhang”.62  
 
Riskerna är överhängande 

Utgångspunkten för alla studerade dokument är att riskerna ses som överhängande, vilket inte är 
anmärkningsvärt när man beaktar att det är anpassning och sårbarhet som står på den politiska 
dagordningen.63 Trots den uttalade medvetenheten om att kunskaper om klimatsystemet inte är 
helt tillförlitliga och en osäkerhet visavi de faktiska effekterna i samhället av förväntade 
förändringar, uttrycker alltså alla texter att beslut om anpassningar behöver fattas nu eftersom 
riskerna ses som överhängande.64 Att risk är en så central kategori inom det konventionella 
politiska systemet innebär att frågan om anpassningar inför ändrade klimat- och 
väderförhållanden ofta uppfattas som en fråga om riskhantering. Detta innebär att en reaktiv 
politik baserad på negativa principer för social förändring främjas på bekostnad av en förnyande 
politik baserad på positiva principer för förändring.65  
 
De två perspektiv eller diskurser, som presenteras nedan, har alltså sin gemensamma grund i 
metaforen om överhängande risker; skiljelinjerna utgår från vad som därmed aktualiseras som 
politiska problem. Det ena perspektivet tenderar att fokusera sannolikheten av förutsägbara 
risker/effekter medan det andra perspektivet fokuserar sannolikheten av oförutsägbara 
konsekvenser. I vilket fall medvetandegörs samhällets sårbarhet. 
 

                                                 
61 Se till exempel: Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 94 och På säker grund för hållbar utveckling. Förslag till handlingsplan för 
att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat. Statens geotekniska institut. s. 11   
62 Lidskog, R. et al. (1998) Samhälle, risk och miljö. Lund: Studentlitteratur. s. 117 
63 En problematiserande diskussion om varför detta egentligen är eller uppfattas som politiskt följer under rubriken 
”Slutdiskussion” nedan. 
64 Se till exempel Blennow, K. & Eriksson, H. (2006). Riskhantering i skogsbruket. Rapport 14. 2006 Skogsstyrelsen. s. 
32ff; Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 117; Översvämningshot. s. 273; och Sveriges fjärde nationalrapport om 
klimatförändringar. I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Ds. 2005:55. Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet. s. 88 
65 Beck. (2005) s. 69 
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Analysen visar att samhällets sårbarhet inför klimatförändringar i alla texter definieras som 
beroende av tre faktorer.66 För det första är sårbarhet beroende av karaktären hos 
klimatförändringarna, deras omfattning och hastighet. För det andra uttrycks att samhällets 
sårbarhet också är beroende av de geofysiska och ekologiska systemens anpassningsförmåga. Så 
långt framstår bedömningen av klimatförändringarnas effekter som uteslutande en fråga för 
naturvetenskaperna. Den sociala relevansen bli uppenbar när den tredje faktorn för bedömningen 
av sårbarhet tillskrivs samhällets förmåga att hantera risker i och med klimatförändringar. Det är de 
två sistnämnda faktorerna som, med avseende på de två olika perspektivens förståelse av 
anpassning och sårbarhet, granskas under rubriken Perspektivens demarkationslinjer nedan. Vilka 
föreställningar är det som ligger bakom viljan att öka samhällets beredskap och 
anpassningsförmåga inför effekterna på samhället av förändrade väderförhållanden? 

Perspektivens demarkationslinjer 
Under denna rubrik ämnar jag behandla den del av analysen som visar att det går att tala om två 
olika perspektiv, varur samhällets sårbarhet och anpassningsförmåga mot bakgrund av 
klimatförändringar betraktas i studerade dokument. Det går, enligt analysen, att tala om ett 
perspektiv som ”kategoriserar” in sårbarhet och anpassningsförmåga i (industri)samhällets 
offentligt kända institutioner och politiska system, och om ett annat perspektiv som 
”partikulariserar” sårbarhet och anpassningsförmåga som ett problem i sig för 
(industri)samhället.67  
 
Det första perspektivet ger möjlighet för aktörerna att betrakta problemen med sårbarhet och 
anpassningar inför klimatförändringar som en utvidgning av den redan institutionaliserade 
diskursen om hållbar utveckling så att den omfattar även samhällelig säkerhet. Uttryck ur detta 
perspektiv faktualiserar rådande institutionella och sociala förhållanden genom att förutsätta 
samhällets förmåga att klara anpassningarna. I detta tar diskursen om hållbar utveckling, vilken 
nedan kommer att kallas Optimeringsdiskurs, 1 sin utgångspunkt. 
 
Optimeringsdiskurs 1 centreras, vilket analysen visar, kring tre fundamentala föreställningar; Att 
samhället är robust inom vissa gränser; Att risker för samhället i och med klimatförändringar är möjliga att 
lokalisera i tid och rum; samt Att ekonomiskt optimerad användning av naturvetenskapliga och teknologiska 
kunskaper innebär hög anpassningsförmåga. I dokumenten Översvämningshot från Klimat- och 
sårbarhetsutredningen, På säker grund för en hållbar utveckling från SGI, Fjärde nationalrapporten om 
klimatförändringar från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och Stormen 2005 – en skoglig 

                                                 
66 Se till exempel Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar. s. 82; Översvämningshot. s. 29; På säker grund för hållbar 
utveckling. s. 12; Effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet för dessa kan minskas. Direktiv till Klimat- och 
sårbarhetsutredningen, Dir. 2005:80; Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 112ff; På säker grund för hållbar utveckling. s. 11f; 
och Riskhantering i skogsbruket. s. 32-40  
67 För närmare förklaring av kategorisering och partikularisering se Hajer, (1995) s. 54 
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analys från Skogsstyrelsen uttrycks en diskurs om anpassning och sårbarhet som håller ihop 
främst via dessa föreställningar, även om vissa delar av dokumenten inte är så tydligt 
kategoriserbara som jag ger sken av. 
 
Det andra perspektivet möjliggör ett uppmärksammande av (industri)samhällets bristande 
förmåga som i sig en osäkerhetsfaktor för att effektivt kunna hantera ökade eller nya sårbarheter 
till följd av klimatförändringar. Problemet med sårbarhet och anpassningar partikulariseras som 
något av ett nytt och unikt problem, vilket i sin tur öppnar för en aktualisering av omorganisering 
och potentiellt av omvärdering. Här tar diskursen om hållbarhetsmodernisering, vilket nedan 
refereras till som Optimeringsdiskurs 2, sin utgångspunkt. 68

 
Optimeringsdiskurs 2 möjliggör att resonemanget kan byggas kring tre grundläggande 
föreställningar, vilka till synes motsäger de nyss nämnda; Att samhället är komplext och sårbart i sig; 
Att risker för samhället i och med klimatförändringar är mycket svåra att lokalisera i tid och rum; samt Att 
organisatoriskt och socialt optimerad användning av naturvetenskapliga och teknologiska kunskaper innebär hög 
anpassningsförmåga. Dessa föreställningar är viktiga för den diskurs som kommer till uttryck inom 
dokumenten En utvecklad krisberedskap från Krisberedskapsmyndigheten och Riskhantering i 
skogsbruket. Den sistnämnda texten är visserligen en forskningsrapport för Skogsstyrelsen, men 
delvis motstridig dess officiella policy.  
 

Utgångspunkter för Optimeringsdiskurs 169

Nedan följer en diskussion av de utsagor från empirin, vilka tyder på att det är adekvat att tolka 
dessa som uttryck för Optimeringsdiskurs 1. Analysen presenteras med de tolkade grundläggande 
föreställningarna som rubriker. 
 
Att samhället är robust inom vissa gränser 

Samhällets säkerhet ramas i dokumenten Översvämningshot, På säker grund för en hållbar utveckling, 
Fjärde nationalrapporten om klimatförändringar och Stormen 2005 – en skoglig analys in som en fråga om 
hållbar utveckling. Med detta menar jag att de anpassningar som dessa dokument, via sin 
diskursiva inramning av problematiken, kommer att främja är de som inte bara är 
säkerhetsmässigt godtagbara givet tillgängliga kunskaper om klimatsystemets förändringar, utan 
även ekonomiskt optimerande givet kunskaper om gränsvärden för samhällets funktioner. I den 
handlingsplan inför ett förändrat klimat, som SGI presenterar, visas detta redan av titeln på 
rapporten: På säker grund för hållbar utveckling. Orden ”hållbar utveckling” passerar här nästan 
obemärkt, liksom en indikator på att det politiska program som följer är sunt till sin riktning. 

                                                 
68 För idén om att likna denna diskurs vid hållbarhetsmodernisering tackar jag Mathias Friman.  
69 Jfr med de “skolor” inom anpassningsforskning och politik som beskrivs i Smit, B & Wandel, J. (2006) s. 283ff. 
Optimeringsdiskurs 1 är jämförbar med den första skolan. 
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Också när Skogsstyrelsen presenterar sina förslag och rekommendationer mot bakgrund av 
januaristormen 2005 och av förändrade klimatförhållanden placeras frågan om anpassningar av 
skogsbruket inom ramen för ”det hållbara”. Policyn grundas i ”att Skogsstyrelsen strävar efter att 
göra ställningstaganden utifrån ett hållbarhetsperspektiv”.70  Vidare uttrycks att det i policyn för 
riskhantering i skogsbruket är ”väsentligt” att ta hänsyn till ”stormskadornas inverkan på hållbar 
avverkning, virkesbalansen och virkesförsörjningen på längre sikt”.71 I linje med diskursen om 
hållbar utveckling är det således inte:  

[…] frågan om att ge förslag och rekommendationer enbart utifrån minskad skaderisk. Istället 
handlar det om att göra breda överväganden med aspekter från olika områden inklusive 
avvägning mellan olika slags risker och i förhållande till förväntad nytta/avkastning.72  

Men, som Hajer skriver, konceptet hållbar utveckling kan, trots, eller snarare tack vare, sin 
mångtydighet fungera som en ”black box” för att stänga ute kritik och för att ge aktörer möjlighet 
att institutionalisera sitt politiska program av förutbestämda lösningar på anpassningsfrågans 
förutfattade problematik.73       
 
Det är en liknande rationalitet som har använts och används i politik för naturens skydd.74 
Skillnaden är att samhällets, i stället för naturens, gränser för robusthet behöver beräknas och 
definieras. Likheten indikerar, enligt mig, att samma rationalitet används. Annorlunda uttryckt 
kan man säga att dikotomin samhällets säkerhet/osäkerhet i relation till naturens förändringar 
fylls med innebörd via anlitandet av en rationalitet, som återfinns i talet om naturens 
anpassning/sårbarhet i relation till samhällets förändringar. ”Klimatets förändring”, står det i 
Sveriges fjärde nationalrapport om nationalförändringar under en rubrik som beskriver inverkan på 
”ekosystem och naturmiljö”, ”påverkar en rad olika växtfysiologiska processer, som i sin tur styr 
hela ekosystems struktur och funktion”.75 Det är lätt att travestera den meningen och placera den 
under en rubrik om inverkan på samhället: Klimatets förändring påverkar en rad olika 
socioekonomiska processer, som i sin tur styr hela samhällssystems struktur och funktion.  
 
Begrepp som motståndskraft och anpassning, vilka har utvecklats inom evolutionär biologi och i 
studier av ekologiska och socioekologiska system,76 används i dessa dokument som uttryckligen 
rör samhällets säkerhet. Analysen indikerar att det är de politiska problemfälten hållbar utveckling 
och riskhantering, vari samhällets sårbarhet och anpassningsförmåga aktualiseras, som möjliggör 
detta intrång av naturvetenskapliga begrepp i samhällsstudier. Konceptet hållbar utveckling 

                                                 
70 Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 141 
71 Ibid. s. 141 
72 Ibid. s. 142 
73 Hajer. (1995) s. 272 och 279 
74 Jämför med beskrivningen av Mary Douglas typologi i Lidskog, R. et al. (1998) s. 153 
75 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar. s. 87 
76 Smit, B & Wandel, J. (2006) s. 283f 
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bygger i västerländska samhällen ofta på föresatsen att naturvetenskapen kan definiera gränser för 
det goda samhället. 77  
 
Om det goda samhället relateras till det moderna samhället finns här en beröringspunkt med 
Beck. En av Becks grundläggande teser är att industrimoderniteten utvecklas enligt en logik som 
är oberoende av människors önskningar.78 Den enkla moderniseringen, vari målrationalitetens 
dominans skapat en enastående materiell utveckling, börjar så småningom drabbas av sina 
egenproducerade sidoeffekter genom att olika hot mot samhällets och människors välmående 
identifieras eller upplevs. I takt med att industrisamhällets välfärdsgrundade trygghet övergår i en 
risksamhällets miljöhotsgrundade osäkerhet föds, enligt Beck, närmast oundvikligen en andra 
modernisering. Samhället måste då reagera på hot såsom radioaktiv strålning, ozonskiktets 
förtunning och klimatförändringar, varmed en den första fasen av reflexiv modernisering, det 
Beck kallar ”reflektion”, sätts i rörelse.79 Behovet av att sätta gränser för samhällets robusthet, 
vilket dessa dokument uttrycker, är, enligt mig, ett exempel på det offentligt kända politiska 
systemets reflektion av klimatförändringarnas effekter. 
 
I analysen har jag placerat de två dokumenten Stormen 2005 – en skoglig analys och Riskhantering i 
skogsbruket i olika diskurser, trots att de formellt sett båda kan kopplas till Skogsstyrelsens 
verksamhet. Deras skillnader kan illustreras med hjälp av Becks teori om risksamhällets 
oundvikliga konfrontation med egenproducerade risker och hur det leder till en reflexiv 
politisering av fenomen som förut varit opolitiska.80 Stormen 2005 – en skoglig analys uttrycker, med 
Becks ord, industrisamhällets rationalitet. I detta dokument registreras inte metoderna för 
skogsbruket som en faktor för ökade vindskador i Sverige och Europa de senaste 60 åren, det är 
istället det ökade totala virkesförrådet som anges som orsaken till större förluster.81 Risken för 
vindfällning betraktas som en kalamitet, en opåverkbar naturolycka,82 och den ”avgörande 
faktorn för om vindskador kommer att ske eller inte är förekomsten av allvarligare stormar”.83 
En annan förklaringsmodell förs fram i Riskhantering i skogsbruket, en av forskningsrapporterna 
som utgjort underlag för det ovan nämnda policydokumentet. Här uppmärksammas parallellt 
                                                 
77 Jämför med Hedrén som menar att: ”Ideologiska uttalanden utgör viktiga element i kampen om hur de sociala och 
ekonomiska relationerna ska vara utformade. Ett sätt att påverka de sociala och ekonomiska relationerna är att bryta 
ned eller förändra de mer eller mindre ideologiska diskurser som bekräftar och legitimerar dem. Detta kan ske genom 
ett målinriktat ekonomiskt politiskt arbete, men även den kulturella kampen är här betydelsefull, kanske lika betydelsefull 
som den explicit ekonomiskt politiska. Den handlar om det goda livet, det vill säga, om de ideal, värden, föreställningar 
och normer som reglerar det vardagliga livet i ett samhälle genom att beskriva dess estetiska och moraliska 
utformning”. Hedrén, J., (2002) s. 302 
78 Beck. (2005)  
79 Beck. (1995) s. 52f 
80 Beck. (2005) s. 76ff 
81 Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 110 och s. 144 
82 Riskhantering i skogsbruket. s. 13 
83 Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 109 
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industrisamhällets traditionella sätt att bruka skogen och förändrade klimatförhållanden så som 
de viktiga orsakerna till ökad vindfällning och till ökade risker inom sektorn.  
 
Optimeringsdiskurs 1 ramar in politiska beslut i det konventionella politiska systemet som 
rationella och förnuftiga, eftersom vetenskapens för givet tagna objektivitet och dess för givet 
tagna förmåga att producera samhällsnyttiga kunskaper ligger till grund för dessa beslut. 
Utgångspunkten för dokumenten som uttrycker sig via denna diskurs är att klimatforskningen 
och naturvetenskaperna kommer att kunna möjliggöra identifikationen av kritiska punkter i 
samhället. Politikens uppgift blir därmed att omsätta dessa kunskaper i samhälleliga anpassningar 
för att på så vis bibehålla förtroendet för vetenskapens framsteg och samhällets riktning. 
Samhället förutsätts alltså kunna anpassas målrationellt. Denna diskurs använder sig av tanken 
om det vetenskapliga framsteget via bruket av metaforen att fylla kunskapsluckor.84 Typiskt för 
utsagor, som rör att vetenskapen fyller luckor och möjliggör ett gränssättande, är att de i 
Optimeringsdiskurs 1 följs upp av formuleringar av karaktären: ”sociala faktorer är också 
viktiga…”, utan att vidare behandla innebörden hos uttalandet.85 I Översvämningshot menar man 
att:  

Det finns ett starkt behov av att utveckla ny kunskap och ny metodik, både avseende hårda 
tekniska och mjuka icke-tekniska moment, för att främja arbetet med att minska 
översvämningsrisker i våra vattendrag och sjöar. Kunskapen måste ha en kvalificerad 
vetenskaplig bas som länkas till beprövad teknisk-naturvetenskaplig och annan för 
ämnesområdet väsentlig erfarenhet.86  

Sådana uttalanden finns, enligt min tolkning, med mer som ett alibi, den förutfattade meningen är 
att kunskaper om sociala faktorer eller risker inte är direkt relevanta för den typen av 
anpassningar som är hanterbara inom sektorn eller den etablerade institutionella praktiken i fråga. 
Detta tyder, enligt mig, istället på en medvetenhet eller förförståelse om att tekniska anpassningar 
förutsätter lyckad implementering eller spridning av kunskaper. När behov av kunskapsutveckling 
behandlas i På säker grund för hållbar utveckling blir det tydligt att det är de naturvetenskapliga och 
tekniska kunskaperna som de konkreta anpassningarna ska utgå från. Efter att 
”kunskapsluckorna” med avseende på teknik har presenterats, följer: 

En viktig uppgift är också att implementera ny kunskap genom sektorsövergripande samarbete, 
handböcker och regelverk. Det finns behov av underlag, riskvärderingar, teknik och 
kunskapsförmedling som kan utnyttjas för anpassning till förändrat klimat av kommuner, 
länsstyrelser, andra verk och myndigheter […]87

Samhällsvetenskaper ses härvidlag som en form av hjälpvetenskaper för själva 
implementeringsfasen, eftersom ”stora värden står på spel och utvecklingen behöver mötas med 
relevant forskning och utveckling”.88 Rolf Lidskog menar att samhällsvetenskaperna ofta har 
                                                 
84 Se till exempel På säker grund för hållbar utveckling. s. 23. 
85 På säker grund för hållbar utveckling. s. 42; Översvämningshot. s. 46; och Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 142 
86 Översvämningshot. s. 46 
87 På säker grund för hållbar utveckling. s. 23 
88 Ibid. s. 23 
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efterfrågats när det kommer till det så kallade implementerandet av lösningen på ett 
naturvetenskapligt definierat problematiskt tillstånd. Uppgiften, skriver Lidskog, för dessa 
”hjälpvetenskaper” blir då att ”studera samhälleliga genomförandeprocesser, och då ofta utifrån 
en norm – dvs. med facit i hand – om vad som är ett bra respektive dåligt genomförande”.89

 
Att risker för samhället i och med klimatförändringar är möjliga att lokalisera i tid och 

rum 

Det som förutsätts i föreställningen om att samhället är robust inom vissa gränser är att det går 
att förutse och förebygga risker; att riskerna med klimatförändringar går att lokalisera i tid och 
rum. Birgitta Boström, generaldirektör för SGI, uttrycker väl denna syn i förordet till På säker 
grund för hållbar utveckling:  

De tekniska utredningarna visar att riskerna för naturolyckor ökar, hotbilder förvärras och 
allvarliga skador och samhällsstörningar kan förväntas. För att begränsa skadeverkningarna och 
möta de nya hot som ett förändrat klimat kommer att innebära för samhället blir det 
nödvändigt att arbeta såväl förebyggande med att skydda utsatta områden som att höja 
kvaliteten i planeringen med hänsyn till den nya situationen. Ny kunskap och relevanta 
underlag kommer att krävas. Prioriteringar blir nödvändiga.90

Vad som kommer att vara ”ny kunskap” och ”relevanta underlag” för dessa ”prioriteringar” 
avgörs av en förförståelse om vilka gränser och delar i samhället som ska definieras. När 
samhällets sårbarhet ramas in i Fjärde nationalrapporten om klimatförändringar används för detta 
ändamål en tydlig sektorsindelning. Samhällets infrastruktur och dess sårbarhet uttrycks genom 
bruket av sektorskategorier som teknisk infrastruktur, energiproduktion och telekommunikation. 
Den viktigaste variabeln för infrastrukturers sårbarhet förutsätts vara förekomsten och 
omfattningen av ”extrema väderhändelser”.91 Samhället uttrycks förvisso vara ”känsligt” delvis 
som en följd av ”samhällets utveckling”, men samhällets sårbarhet ses som resultatet av sektorsvisa 
bedömningar.92  
 
Karen O´Brien, Siri Eriksen, Linda Sygna och Lars Otto Naess efterlyser i sin artikel Questioning 
complacency: Climate change impacts, vulnerability and adaptation in Norway ett vidgat perspektiv för 
forskningen kring klimatets effekter.93 Författarna varnar för att den nuvarande forskningens 
dominerande riktning mot tekniska anpassningar föder en självgodhet i Norge och i andra 
europeiska länder. De menar att denna självgodhet inte är berättigad; visst har många länder en 
hög teknisk anpassningsförmåga, men klimatförändringarnas lokala, samverkande och indirekta 
effekter är mycket svåra att förutse. En forskningsinsats som riktar uppmärksamhet mot den 
sociala infrastrukturen med avseende på anpassning och sårbarhet anses därför nödvändig. 

                                                 
89 Lidskog, R. et al. (1998) s. 25 
90 På säker grund för hållbar utveckling. s. 3  
91 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar. s. 84f 
92 Ibid. s. 88 
93 O´Brien, K., et al. (2006) s. 50-56 
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O´Brien et al. kritiserar att sårbarhet endast analyseras ur ett sektorsperspektiv och menar att det 
krävs en större förståelse för processen genom vilken anpassningar förverkligas:  

Social processes also affect current and future adaptation to climate change, widening or 
narrowing the range of climate variation society can cope with. The process of climate change 
adaptation has so far received little attention in Norway. In fact, most impact studies 
undertaken assume that adaptation will take place automatically, once the sectoral impacts are 
known.94

De uppmärksammar vidare att ett förändrat klimat även får indirekta och vidare effekter på 
samhället än de som direkt kan identifieras för infrastruktur och ekonomiska sektorer. För att 
kunna förstå dessa vidare effekter behövs en holistisk, integrativ syn på sårbarhet och 
anpassningsförmåga, såsom beroende av socioekonomiska, politiska och fysiska processer i det 
lokala. Den sociala kontexten liksom lokala ekonomiska och politiska förhållanden måste, enligt 
dem, analyseras för att inte riskera att kontraproduktiva anpassningar genomförs:  

Maladaptations are likely to occur if national adaptation measures are not developed in 
consideration of local conditions, including an understanding of the processes that shape 
vulnerability at the local level. 95

Att öka förståelsen av vad som skapar sårbarhet på lokal nivå verkar likväl inte vara något som 
prioriteras inom detta perspektiv. Reducering av sårbarhet uttrycks som en fråga om främst 
tekniska korrigeringar. Dessa korrigeringar förutsätts vara möjliga att bedöma med hjälp av 
naturvetenskapliga beräkningar av klimateffekter och utvecklad teknologi.96 Föreställningen om 
att riskerna är överhängande, att klimatförändringarnas risker inte bara ligger i framtiden, innebär 
att tekniska system ”för att bygga bort, övervaka och larma samt för att vidta åtgärder i samband 
med kriser och olyckor behöver utvecklas”.97 Denna utsaga i Fjärde nationalrapporten om 
klimatförändringar kan tolkas som att det existerar en medvetenhet om att de naturvetenskapligt 
och teknologiskt baserade gränsvärdena i någon mån är och förblir osäkra, men att sårbarheten 
”kan minskas genom strategiskt uppbyggande av säkra system”.98  
 
Jag noterar att naturvetenskapens roll här inte betraktas som en fråga i sig – den har inte blivit 
politisk för att tala med Laclau och Moffe – utan i de studerade dokumenten är det i tolkningen 
av vad dessa kunskaper innebär för samhället, som den diskursiva kampen står. De 
naturvetenskapliga forskarna själva kan vara mer öppna för att bedömningsgrunder vilar på 
osäkra data. Ett forskningsunderlag till SGI:s officiella policy i frågan om anpassningar till 
klimatförändringar, uppmärksammar den vetenskapliga osäkerhet som underlaget vilar på:  

Utredningen baseras på underlag som är av mycket varierande kvalitet. SMHI:s underlag för 
flödesberäkningar till och från Vänern baseras på klimatscenarier som resulterar i stora 
skillnader. Även scenarierna avseende en framtida höjning av havsnivån förefaller osäkra. Den 

                                                 
94 O´Brien, K., et al. (2006) s. 54 
95 Ibid. s. 54 
96 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar. s. 88f 
97 Ibid. s. 84 
98 Ibid. s. 88 
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beräkningsmodell av vattenflöden och vattennivåer i Göta älv som ligger till grund för denna 
utredning är även mycket förenklad. Vidare är det underlag rörande stabilitetspåverkande 
förhållanden huvudsakligen av övergripande karaktär och härrör delvis från äldre 
utredningar.99  

Denna stora osäkerhet blir inte något egentligt problem i policyn, utan antas kunna utvecklas bort 
inom varje sektor via naturvetenskapligt och teknologiskt mer detaljerade underlag för 
kostnadsnyttoanalyser och beslut. SGI skriver i dokumentet På säker grund för hållbar utveckling, 
vilket presenterar myndighetens officiella hållning, att:  

Det är viktigt att betona att skador till följd av klimatförändringar kan repareras men också 
förebyggas och motverkas. Detta kan ske på ett för samhället och olika aktörer 
kostnadseffektivt sätt om rätt kunskap, rätt underlag och rätt teknik finns tillgänglig. 
Anpassningsarbetet bör bygga på de kunskaper som finns – redan idag finns på många håll 
omfattande kunskap och erfarenhet om hur man kan förebygga och hantera naturolyckor och 
olika typer av förändringar hos mark och vatten. Denna kunskap behöver emellertid utvecklas 
och utnyttjas mer rationellt.100

Också i dokumentet Översvämningshot uttrycks förebyggandet av negativa effekter av 
klimatförändringar som möjligt och genomförbart. Det politiska verktyget är 
kostnadsnyttokalkyler i vilka det går att kvantifiera sektoriella och lokala sårbarheter och samtidigt 
ta hänsyn till sannolikheten i klimatforskarnas scenarier.101  
 
Sammanfattningsvis tenderar föreställningen om att risker med klimatförändringar tidsrumsligt 
kan förutsägas att leda till prioriteringar av åtgärder, som har karaktären av tekniska 
paketlösningar. Anpassningsförslagen i Översvämningshot, t.ex. alternativen som presenteras för 
tunnelbygge från Vänern ut i Kattegatt för att öka avtappningen, illustrerar detta väl.102 Att 
anpassa samhället enligt denna logik innebär att det blir svårt att ta sig ur ett visst sätt att tänka 
när väl stora, tidskrävande och kostsamma projekt har inletts. Utvecklandet av alternativa sätt att 
anpassa samhället blir ignorerade primärt via ett snävt sätt att betrakta sårbarhet och 
samhällssäkerhet och senare också genom kapitalinvesteringens och organisationsformens 
inlåsningseffekter. Vad som anses rationellt och väsentligt att ta hänsyn till avgörs i stort sett (inte 
helt dock eftersom aktörer gör val) av denna ”systemkulturella” inre logik; problemet formuleras 
så att samhällets riktning inte sätts i fråga.103

 

                                                 
99 Hultén, C. et al., (2006) Geotekniska förutsättningar för ökad avtappning från Vänern till Göta älv, Varia 565, Statens 
geotekniska institut. s. 39 
100 På säker grund för hållbar utveckling. s. 11 
101 Översvämningshot. s. 45 
102 Ibid. s. 246-259 
103 Sundin, B., (2006) Den kupade handen. Människan och tekniken. Stockholm: Carlsson bokförlag. s. 283f. Se även 
Mårald, E. & Sörlin, S., ”Vad är det andra värt? – En studie av natur- och miljösyn hos Banverket och Skanska i 
Projekt Hallandsås” Bil. 5 i Miljö i grund och botten – erfarenheter från Hallandsåsen. SOU 1998:137, Slutrapport av 
Tunnelkommissionen, Miljödepartementet 
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Att ekonomiskt optimerad användning av naturvetenskapliga och teknologiska 

kunskaper innebär hög anpassningsförmåga 

Samhällelig sårbarhet och hållbarhet uttrycks inom Optimeringsdiskurs 1 som beroende av det 
optimala utnyttjandet av ekonomiska resurser. Skogsstyrelsen skriver om stormen i januari 2005 och 
dess konsekvenser för samhällsekonomin att: 

När en storm drabbar skogsbruket och resulterar i betydande skador, betyder det att resurserna 
i samhällsekonomin inte kan användas optimalt. En situation uppstår där stora 
samhällsekonomiska värden reduceras eller rent av försvinner.104

Vad samhälleliga anpassningar till, enligt vetenskapen, sannolika klimateffekter kommer att 
innebära för politiska beslut blir i Optimeringsdiskurs 1 en fråga om att välja mellan olika 
presenterade alternativ, jämförbara via kostnadsnyttoanalyser, vilka ska ”optimera användandet av 
samhällets resurser”.105 Om svensk miljöpolitik, som ett led i en ekologisk modernisering, 
förutsätter att naturvårdsnyttan kan optimeras i samhällsekonomiska kalkyler,106 menar jag att 
denna diskurs förutsätter att samhällsvårdsnyttan eller anpassningarna kan optimeras på samma 
sätt. De kostnadsnyttokalkyler som SGI använder sig av för att komma fram till vilka 
anpassningar som är lämpliga förutsätter alltså att samhällets resurser används optimalt.107  
 
Den ekonomiskt optimerade anpassningen inom skogsbruket kan förstås också vara främjande 
för naturaspekten av den hållbara utvecklingens politik med avseende på klimatförändringar, 
enligt vad som står i Stormen 2005 – en skoglig analys: 

Grunden för skogens roll inom klimat- och energipolitik är fotosyntesen, skogen är som en 
gigantisk solfångare med cellulosa och lignin som energibärare. Ju större tillväxt, desto större 
roll kan skogen spela för att ersätta fossila bränslen. Det betyder allmänt att hög tillväxt och 
hög hållbar avverkning är positivt ur detta perspektiv.108  

Anpassningsförslagen inom denna diskurs får karaktären av korrigeringar av det rådande. Principen 
för politisk handling är negativ och bevarande, vilket innebär att policyn tar rådande social och 
ekonomiska ordning för given som tillräckligt bra. 
 
Weissglas et al. skriver att den teknologiska forskningen som ska leda oss till ett säkrare samhälle 
ytterst är beroende av politisk konsensus, eftersom sårbarhet är ett kontextberoende begrepp 
beroende av rådande ekonomiska och politiska system och tidsanda i vid mening.109 Jag vill med 
detta uppmärksamma att vad samhälleliga anpassningar konkretiseras i är beroende av hur 
sårbarhet definieras, vilket i sin tur är beroende av rådande materiella och diskursiva ordning. 

                                                 
104 Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 39 
105 Översvämningshot. s. 45 
106 Hos skogsstyrelsen mål om biodiversitet förutsätts denna tanke se t.ex. Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 18 o 71 
107 Översvämningshot. s. 45 
108 Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 148 
109 Weissglas, G. et al., (1997) Sårbarhet på tre nivåer - om systemkollisioner i samhället. Överstyrelsen för civil beredskap. s. 
1 
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Detta gör frågan om demokratiskt beslutsfattande och problemformuleringsföreträde i högsta 
grad angelägen att reda ut. Perspektivet som Optimeringsdiskurs 1 erbjuder ger, enligt analysen, 
inte aktörerna möjlighet att få syn på den frågan. Det blir således viktigt med en gemensam tro på 
samhällets riktning. När de känslomässiga rektionerna hos skogsägare och tjänstemän inom 
skogssektorn behandlas i Stormen 2005 – en skoglig analys, uppmärksammas hur tron på framtiden 
och på det moderna har påverkats av stormen Gudrun. Det märks att konsensus om vad det 
moderna skogsbruket är och en gemensam tro på dess framtid är viktigt när man lyfter fram att 
”[d]et finns en framtidstro hos skogsägarna” och att ”[m]ånga tjänstemän tappade, direkt efter 
stormen, tron på det moderna skogsbruket, men efterhand har de flesta nyanserat sitt synsätt”.110

 
Skogsstyrelsen menar att det sammantaget blir mindre risk för skogssektorn ifall skogsägarna 
grundar sina val av skötsel och trädslag på sina värderingar. Dessa värderingar förväntas vara 
varierade varför resultatet skulle bli en spridning av riskerna i det samlade skogsbruket. Det som 
ändå krävs, enligt Skogsstyrelsen, är att rådgivningsverksamheten utvecklas så att ”självständiga” 
beslut kan tas:   

Rådgivningen bör bli tydligare om ekonomiska och andra nyttigheter och risker som olika 
alternativ inom skogsskötseln kan medföra, vilket ger bättre förutsättningar för den enskilde 
skogsägaren att självständigt fatta beslut.111

Man utgår från att enskilda politiska aktörer är i behov av rådgivning för att kunna ta rationella 
beslut. Icke-optimerande värderingar ska kontrolleras genom rådgivning så att en lagom dos av 
de enskilda skogsägarnas ”subjektiva rationalitet” resulterar i ”ökad riskspridning” vilket i sin tur 
innebär att skogsproduktionen korrigeras och optimeras. ”Egenintresset” kan på så vis befrias 
från ”kultur och tradition” genom expertråd om ekonomisk avkastning.112

Utgångspunkter för Optimeringsdiskurs 2113

Under denna rubrik följer diskussion kring de utsagor i empirin som indikerar att tolkningen av 
Optimeringsdiskurs 2 är rimliga. Det är som förut de tolkade grundläggande förställningarna som 
vägleder presentationen.  
 

Att samhället är komplext och sårbart i sig 

När samhället i sig definieras som sårbart aktualiseras ständigt bristen på förtroende för styrande 
aktörer i och med att svåra situationer uppfattas som potentiella kriser. Det finns, enligt Hajer, 
grundläggande diskursiva kriterier för tillblivelsen av ett institutionsproblematiserande politiskt 
problem, alltså ett problem som ifrågasätter industrisamhällets rationalitet och politiska 

                                                 
110 Stormen 2005 – en skoglig analys. s. 45 
111 Ibid. s. 145 
112 Ibid. s. 145 
113 Optimeringsdiskurs 2 är jämförbar med den andra ”skolan” för anpassningar i Smit, B & Wandel, J. (2006) s. 284 
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praktiker.114 När folk bedömer att utvecklingen inte är oundviklig och att där finns godtagbara 
alternativ samtidigt som de hyser tvivel inför existerande institutioners förmåga att hantera 
riskerna, framkallas diskursiva omständigheter som möjliggör reflexivitet inför det etablerade 
sättet att organisera samhället. Från Riskhantering i skogsbruket hämtar jag en utsaga som får 
illustrera hur vindskador via användandet av riskbegreppet kan projiceras som nödvändigt 
provocerande för industrisamhällets skogsbruk men onödigt provocerande mot det moderna 
skogsbrukets framtida möjligheter: 

Erfarenheterna av Gudrun har tydligt visat att skadorna av vind kan bli så omfattande att inte 
bara stora ekonomiska värden riskeras utan också grundläggande värden inom skogsbruket 
som livsform. Man har uppenbarligen inte varit tillräckligt medveten om vilken risk man tagit. 
Man har inte i tillräcklig utsträckning uppmärksammat att den verksamhet man framgångsrikt 
bedrivit, samtidigt givit upphov till ett alltmera sårbart skogstillstånd genom uppbyggnaden av 
stora virkesförråd, valda skogsbrukssättet och valda trädslag.115

Efter att ha konstaterat industrisamhällets rationalitet som orsak till generell sårbarhet i 
skogsbruket följer i rapporten en rad förslag på hur skogssektorn ska moderniseras.116

 
För KBM, som är en myndighet med mandatet att utveckla nationens krisberedskap, är olika 
sociala faktorer uttryckligen bidragande anledningar till samhällets generella sårbarhet.117 En av de 
allra viktigaste utgångspunkterna eller - om man så vill - omvärldsanalytiska kunskaperna för 
KBM:s verksamhet är att vi ”lever i ett allt mer högteknologiskt och sårbart samhälle där till synes 
små tekniska problem kan få ödesdigra konsekvenser”.118 Samhället präglas, enligt KBM, ”i högre 
grad än tidigare av en osäkerhet angående vad som kan komma att utvecklas till en svår kris”. Det 
innebär att vår ”fantasi inte räcker till för att ge oss en fullständig bild inom detta område”.119 
Ökade tekniska och institutionella sårbarheter anges vara resultatet av social och ekonomisk 
globalisering, den politiska utvecklingen, komplexa tekniska system och infrastruktur, viktiga 
samhällsfunktioners beroendeförhållanden och storskalighet, och marknadsreformer. Hur 
sårbarhet och samhällelig anpassningsförmåga konstitueras, begränsas och möjliggörs via dessa 
faktorer är inte forskning som en beredskapspolicy förutsätts ha användning för; dessa faktorer 
utgör istället förutsättningen för att kunna bedöma sårbarheter och för att kunna göra 
följsamhetsinriktade anpassningar av samhället, så att den generella beredskapen och 
krishanteringsförmågan ökar. Särskild vikt läggs i detta avseende vid institutionell omorganisering 
i ”privat-offentlig samverkan”.120 Sociala, politiska och ekonomiska relationer konstateras alltså 

                                                 
114 Hajer. (1995) s. 40 och 264f  
115 Riskhantering i skogsbruket. s. 42 
116 Riskhantering i skogsbruket. 
117 En utvecklad krisberedskap. s. 13ff 
118 Sandefeldt, J,. (2005). Samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet vid krishantering. En studie av kriser i Sverige 1993-
2003. KBM:s temaserie 2005:6 s. 9 
119 En utvecklad krisberedskap. s. 13 
120 Ibid. s. 58ff 
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utgöra faktorer i skapandet av det sårbara samhället, men dessa faktorer utgör snarare möjligheter 
än hinder när förslag för ökad anpassningsförmåga presenteras. 
 
Beck talar, liksom Anthony Giddens, om en självreflekterande och reviderande process som 
springer ur ett tvivel på samhällets ontologiska trygghet.121 När förändringar i det materiella 
upplevs som hotfulla och får människor att ifrågasätta invanda rutiner, öppnas möjligheten för 
nya perspektiv att göra sig gällande, för alternativa sätt att tolka verkligheten. Denna tendens i 
samhället är vad som möjliggör Optimeringsdiskurs 2 i frågan om anpassningar av samhället, 
därmed alltså inte sagt att vilka perspektiv som helst kan göra sig gällande om eller när diskursen 
institutionaliseras.  
 
Att risker för samhället i och med klimatförändringar är mycket svåra att lokalisera i tid 

och rum 

Föreställningen, att risker för samhället i och med klimatförändringar är mycket svåra att 
lokalisera i tid och rum, innebär att Optimeringsdiskurs 2 kan ge uttryck åt att riskhantering 
kommer att genomföras mer kostnadseffektivt och förnuftigt ifall besluten om teknologiska 
anpassningar decentraliseras, samverkan mellan offentligt och privat främjas och de politiska 
mekanismerna blir flexibla. Ett exempel på hur föreställningen om att det är svårt att förutse 
riskerna driver resonemanget inom skogsbruket är: 

Osäkerhet kring framtida värderingar och mål, liksom osäkerhet kring framtida risker, gör det 
önskvärt att försöka upprätthålla stort handlingsutrymme, att inte måla in sig i ett hörn. Ett 
stort handlingsutrymme karaktäriseras av ett stort antal handlingsalternativ i varje 
beslutssituation men påverkas också av tiden mellan beslutssituationerna. Exempelvis skulle 
valet av ett trädslag med kort omloppstid ge fler chanser till anpassning allteftersom man ser 
hur klimatet och preferenserna utvecklar sig jämfört med om man valt ett trädslag med längre 
omloppstid. […] Nya eller modifierade rutiner för att fastställa skötselprogram under ett 
föränderligt klimat behöver alltså utvecklas.122

Denna utsaga uttrycker, enligt mig, viljan att få till stånd en form av organisatoriska anpassningar 
som jag kallar följsamhetsinriktade. Policyn för dessa anpassningar aktualiserar det pragmatiska med 
att förnya politiska praktiker. Förhållandet mellan vetenskap, politik och enskild aktör 
uppmärksammas i syfte att skapa en effektivare organisation kapabel att möta de svårligen 
förutsägbara riskerna med klimatförändringar.123  
 
I denna diskurs är det inte metaforen om att fylla kunskapsluckor i forskningen och i samhället om 
klimatrelaterade risker som används. För att legitimera en viss policy givet de osäkra effekterna av 
de ändå uppfattat tillräckligt säkra klimatscenarierna uttrycks istället i Eriksson och Blennows 
forskningsrapport möjligheten av att överbrygga kunskapsklyftor i organisationen: 

                                                 
121 Lidskog et al., (1998) s. 108 och 132f 
122 Riskhantering i skogsbruket. s. 38 
123 För skogsbruket syftar följsamhetsanpassningen också åt att eventuella ”positiva konsekvenser” av 
klimatförändringar ska kunna optimeras. Se Riskhantering i skogsbruket. s. 7 och 36 
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Hotet om ett förändrat klimat har identifierats av forskarsamhället innan effekterna blivit 
allmänt kännbara. I en sådan situation är kunskapsklyftan mellan så kallade experter och 
allmänheten särskilt stor. Att överbrygga denna klyfta är en stor utmaning men samtidigt 
nödvändig för att anpassningen ska äga rum.124

Givet denna utgångspunkt blir det relevant för denna rapport att uttrycka behovet av en bättre 
och mer flexibel organisation för ”aktiv riskhantering”. Denna organisation inbegriper, enligt 
Eriksson och Blennow, mer progressiva samverkansformer mellan de privata skogsägarna och 
Skogsstyrelsens konsultverksamhet.125 När kapitlet ”Klimatförändringen och skogsbruket” i 
rapporten knyts ihop, tydliggörs att den övergripande risken för och med vindfällning är minskad 
konkurrenskraft för svenskt skogsbruk som sektor.126 Det förutsatta värdet (eller det värde som 
författarna för argumentkraftens skull ”måste” utgå från) av de enskilda skogsägarnas ”aktiva 
riskhantering” är att den ska vara nyttig för sektorns konkurrenskraft genom att 
skogsägare/skogsföretag bereds den institutionella möjligheten att bedriva ett flexibelt skogsbruk 
som sprider riskerna inför klimatförändringens effekter.127   
 
Det som förutsätts här är, enligt analysen, en gemensam förståelse av att samhälleliga risker 
framför allt konstitueras av bristande diffusion av kunskap och information; av bristande 
kommunikation och ineffektiv organisation. I KBM:s propositionsunderlag uttrycks också 
behovet av en mer välorganiserad och flexibel beredskap. För KBM är deras koncept privat-
offentlig samverkan ett försök att bygga organisatoriska bryggor.128 En viktig utsaga i detta 
sammanhang är att:  

En privat-offentlig samverkan förutsätter en gemensam syn på förhållanden och sårbarheter i 
samhället och en gemensam uppfattning om ömsesidigt ansvar.129

Via Optimeringsdiskurs 2 kan aktörer, till exempel forskare och politiker, i policyproduktionen 
rörande samhällets sårbarhet inför klimatförändringar söka införliva så kallade stakeholders i 
administrationen av anpassnings- och beredskapsfrågor. Med stakeholders menar jag intressenter 
och risktagare. Stakeholders i Riskhantering i skogsbruket är till exempel enskilda skogsägare och i 
En utvecklad krisberedskap till exempel företag och länsstyrelser. Den ökade reflexiva hållningen 
gentemot industrisamhällets sätt att administrera sårbarhet och anpassning innebär inte per 
automatik att det sker en de-centrering och demokratisering av beslutsfattandet. Om den 
administrativa organisationen, så som i KBM:s texter om privat-offentlig samverkan, förutsätter 
berörda aktörers konsensus om samhällets eller det moderna projektets bärande idéer och 
praktiker, som till exempel den demokratiska nationalstaten och föreställningen om 
grundläggande intressegemenskap, blir konsekvensen istället en re-centrering av för givet tagna 

                                                 
124 Riskhantering i skogsbruket. s. 40  
125 Ibid. s. 41ff 
126 Ibid. s. 36 
127 Ibid. s. 39f 
128 En utvecklad krisberedskap. s. 61-72 
129 Ibid. s. 64 
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värden och av en förförståelse om demokrati.130 Jag menar att de stakeholders, som erbjuds en 
starkare position i beslutsprocessen, förutsätts vara överens om att värdet av en 
anpassningspolicy med mer flexibla lösningar är den ekonomiska nyttan, alltså sektorns eller 
nationens säkrade konkurrenskraft. Även om mänskliga och sociala perspektiv på risk 
aktualiseras, vilket öppnar för att ta beslut med hjälp av andra värden än ekonomiska, förutsätts 
dessa värden kunna vägas i en samlad värde- och riskbedömning.131 På detta vis blir 
problematiken avpolitiserad. Etiska och kulturella värden kan inte förutsättas vara ”vägbara”.132 
”Det smyger sig in en föreställning om ekvivalens mellan ojämförbara termer”, som Lidskog et al. 
skriver i anslutning till Becks resonemang om problemet med det relativistiska synsättet på risk.133  
 
Detta innebär, enligt mig, att Optimeringsdiskurs 2 bidrar till att göra ekonomiska och sociala 
relationer konfliktfria i anpassningsproblematiken inför klimatförändringar. Ett exempel på att 
synen på demokrati utgår från värdet av konsensus istället för konflikt och att det leder till ökad 
makt för företagen, är att KBM för att främja företagens deltagande i privat-offentlig samverkan 
föreslår en förkortad beslutsprocess om ekonomiska incitament.134 Här återkommer alltså frågan 
om demokratins och de sociala och ekonomiska relationernas betydelse för vad sårbarhet är och 
vad anpassningar skulle kunna innebära. För att öka möjligheterna för att anpassningar ska kunna 
förverkligas på ett reflekterande och demokratiskt sätt krävs, enligt Emma Tompkins och Neil 
Adger, att politiska institutioner, som myndigheter, transformeras så att de människor som 
sannolikt kommer att påverkas av effekterna av förändrade klimatförhållanden får inflytande över 
problemformulering och riskdefinition.135 För att motståndskraft och anpassningsförmåga ska 
öka är det, enligt Tompkins och Adger, av största vikt att beslutsprocessen görs tillgänglig för 
medborgarna.   
 
Att organisatoriskt och socialt optimerad användning av naturvetenskapliga och 

teknologiska kunskaper innebär hög anpassningsförmåga 

Mark Pelling och Chris High ser vikten av att i utvärderingen av ett samhälles 
anpassningsförmåga ta hänsyn till det sociala kapitalet för att en anpassningens politik ska kunna få 
effekter.136 Det sociala kapitalet utgörs av det sociala livets kvaliteter, såsom förtroende för 
samhället, gemensamma normer och väl fungerande nätverk. Detta är vad som i grund och 
botten, enligt dem, effektiviserar gemensamt uppsatta mål. Om staten vill möjliggöra 
anpassningar ska dess politik syfta till att skapa de bästa socio-ekonomiska förutsättningarna och 
institutionella arrangemangen för detta ändamål. Det är, enligt analysen, i denna anda som privat-
                                                 
130 Hedrén, J. (2002) s. 312ff 
131 Riskhantering i skogsbruket. s. 7 och 42f 
132 Hedrén, J. (2002) s. 314 
133 Lidskog et al., (1998) s. 117 
134 En utvecklad krisberedskap. s. 68 
135 Tompkins, E. L. & Adger, N. W., (2006)  
136 Pelling, M. & High, C. (2005) s. 308-319 
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offentlig samverkan förs fram som organisatoriskt åtgärdsförslag i En utvecklad krisberedskap.137 
Förtroende är av stor betydelse för detta samarbete mellan näringsliv och myndigheter eftersom: 
”Privat-offentlig samverkan är ett sätt att utan tvång eller hierarkier stärka samhällets 
krisberedskap”.138 Förtroendet ska härvidlag grundas i insikten om att ”kostnadseffektiv och 
framgångsrik samverkan förutsätter att aktörerna vet vilka funktioner som är samhällsviktiga och 
vilka skyddsbehov som måste prioriteras”.139

  
Riskhantering i skogsbruket uppmärksammar också vikten av att anpassningar frigörs från ”tvång 
och hierarkier” och att risker med klimatförändringar på så vis är påverkbara även för den 
enskilda skogsägaren. De menar att ”riskhantering i hög grad handlar om värderingar” och att 
dessa värderingar eller riskuppfattningar utvecklas av experter och beslutsfattare inom 
skogsbruket som system.140 Experter och beslutsfattare är i sin tur, menar författarna Eriksson 
och Blennow via en referens, för sina övertygelser beroende av en ”ideologisk mekanism”. Den 
ideologiska mekanismen främjas av att systemet inte är öppet för granskning utifrån. Eriksson 
och Blennow identifierar därmed diskursiv, främst i meningen institutionell, slutning som 
ideologisk mekanism. Författarnas slutsats är att det snävt samhällsekonomiska perspektivet ger 
en ineffektiv (ineffektiv genom att inte ta hänsyn till hanterbara risker inom skogsbruket) och 
statisk (statisk genom att inte vara öppet för granskning utifrån) toppstyrning av skogsbruket. 
Men, jag flikar här in en fråga: Om den ideologiska mekanismen har en materiell grund i själva 
det ekonomiska systemet, som förverkligas av ägande, konkurrenstänkande och tillväxtsträvan, 
kan då öppenhet för granskning och förbättrad intern kommunikation inom skogsbruket som 
sektor upphäva denna ideologiska mekanism? Alltså: Hur skulle en institutionell transformation 
av skogsbrukssektorn, baserad på resonemang kring andra värden än ekonomisk effektivitet (se 
citatet ovan), kunna förverkligas och bidra till samhällets ändrade riktning när 
samhällssektorernas yttersta uppgift är att främja den svenska nationens konkurrenskraft?141

 
Jag uppmärksammar att det i en SOU från 1996, Rapport från Klimatdelegationen 1995 – 
klimatrelaterad forskning, står att läsa att:  

Det handlar om att hantera komplicerad vetenskaplig information och att ställa om system som 
bärs upp av starka ekonomiska intressen. Forskning som kan bidra till ökad förståelse av 
samhällets förändringsmekanismer är mot denna bakgrund minst lika viktig som ökad teknisk 
och naturvetenskaplig kunskap.142

                                                 
137 En utvecklad krisberedskap. s. 61-72 
138 Ibid. s. 63 
139 Ibid. s. 67 
140 Riskhantering i skogsbruket. s. 42 
141 Jfr med Fairclough som talar om tre nivåer för analys av diskursordning i samhället; textbaserade diskurser, 
diskursiva praktiker och övergripande sociala praktiker. Teori för social förändring behöver, enligt honom, ta hänsyn 
till eventuell hegemoni med avseende på ickediskursiva sociala praktiker. Fairclough., (2000) s. 63-100 
142 Rapport från Klimatdelegationen 1995 – klimatrelaterad forskning. SOU 1996:39. s. 33 



 30

Som ett av huvudområdena inom samhällsvetenskaplig forskning för att hantera effekterna av 
klimatförändringar, lyfter Klimatdelegationen 1995 fram behovet av studier som klarlägger 
värderingar och värderingsförändringar i samhället. Dessa, skriver Klimatdelegationen vidare:  

[…]bygger i sin tur på fördjupad kunskap om och förståelse av hur och under vilka 
förutsättningar vi tar till oss ny kunskap och nya värderingar om vad som är välfärd och 
livskvalitet, hur vi som individer kan inse och förmås ändra livsföring […] Avsikten med en 
politik för en miljöanpassad samhällsutveckling är i första hand att ändra riktning. Den 
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen kan därvid förväntas ge viktiga bidrag för 
förståelse av förändringsprocesser med miljöanpassning som grundläggande motiv. Frågor om 
incitament är av central betydelse och då inte bara i termer av effektivitet: forskningen om 
incitament och instrument (verktyg) måste inkludera resonemang kring demokratiska, 
moraliska och etiska aspekter.143

Riskhantering i skogsbruket anför visserligen betydelsen av den enskilde skogsbrukarens möjligheter 
till (och ansvar för) att anamma olika slag av värderingar och livsformer i skogsbruket. Detta 
uttrycks som särskilt betydelsefullt givet de förväntade klimatförändringarna, vilka utgör en sorts 
”riskkontext” i rapporten.144 Eftersom kulturen ”påverkar hur risken uppfattas, vilken 
information som är tillgänglig och vilka handlingsalternativ beslutsfattaren ser” blir problemet 
hur kulturella värden ska kunna inkorporeras i policyn utan att sektorns produktionsmål 
försummas.145 Det handlar om att genom samhällelig riskspridning och den enskilde 
skogsägarens ”aktiva riskhantering” kunna säkra förtroendet för sektorn samtidigt som 
skogsbruket moderniseras för måluppfyllelsens skull.146 Det är således en följsamhetsinriktad 
anpassning som det talas om. Det som eftersträvas är att ”öka måluppfyllelsen inom skogsbruket 
genom aktiv hantering av risker”, samtidigt som ökad konsultverksamhet och kommunikation 
dessutom bör ”kunna minska risken för att skogsägaren ska känna sig drabbad av ’en blixt från 
ovan’ om en större skada skulle inträffa”.147  
 
Det är inte så att anpassningsförmågan eller motståndskraften automatiskt främjas av att 
information ges en smidigare väg att nå enskilda skogsägare. Givet att det i förhållandet mellan 
experter och individer finns inbäddade maktrelationer, som baseras på för givet tagna normer och 
en förförståelse av vad som är relevant kunskap i sammanhanget, kan ett underlättande av 
informationsspridning verka som en social kontroll.148 Effekten av detta skulle kunna bli att 
anpassningsförmågan inom skogsbruket och framför allt för det svenska skogsbrukets livsformer 
istället hindras att utvecklas eftersom alternativa problemformuleringar marginaliseras. 
Optimeringssträvan innebär, enligt mig, alltid en recentrering av styrning till hegemoniska 

                                                 
143 Rapport från Klimatdelegationen 1995 – klimatrelaterad forskning. s. 37 
144 Riskhantering i skogsbruket.  
145 Ibid. s. 7 
146 Ibid. s. 3 och 41ff 
147 Ibid. s. 3 
148 Pelling. & High. (2005) s. 310 
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makt/kunskapsstrukturer i samhället, vilket innebär att någon ändrad riktning för det moderna 
samhället inte aktualiseras.149

 
Sammanfattningsvis uppmärksammar analysen att även om sociala aspekter av ökad 
anpassningsförmåga och reducerad sårbarhet aktualiseras i Optimeringsdiskurs 2, sluts även detta 
till synes mer öppnande perspektiv kring utilistiska värden. Det är framför allt ekonomisk och 
vetenskaplig nytta som används för att rättfärdiga policyråden.150 Anpassningsförslagen är 
ekonomiskt och vetenskapligt sett nödvändiga, men vad skulle vara nödvändiga anpassningar om 
de för givet tagna etiska, demokratiska och kulturella värdena hos förslagen sattes ifråga?   
 
Optimeringsdiskurs 2 har, enligt mig, istället en funktion att säkra samhällets på förhand 
definierade viktiga funktioner genom teknologisk utveckling, diffusion av vetenskapliga 
kunskaper, organisering och höjt generellt riskmedvetande hos samhällets aktörer. Diskursen är 
formad kring idén om att det generellt osäkra tillståndet i sig kräver anpassningar av samhället för 
att ytterst skydda värden som ”vår demokrati”, ”individuell frihet” och ”nationell säkerhet”.151 
För målet att skydda dessa värden fungerar Optimeringsdiskurs 1 och 2 kompletterande. Istället 
för att bli ett verkligt dilemma för samhällsformen som sådan blir anpassningar inför 
klimatförändringar en fråga om sårbarhetsanalys och beredskap. På liknande sätt som den 
identifierade miljökrisen (naturens sårbarhet) inte blev ett verkligt dilemma för samhällsform och 
sätt att leva, blir nu inte samhällets identifierade sårbarhet det heller.152

 
 
 

                                                 
149 Tanken inspirerad av Foucault, M., (1978) “Governmentality” i Faubion, J. D., (red.) (2000) Essentiel works of 
Foucault. Vol. 3 Power. New York: The New Press 
150 För indelningen i utilistiska och icke-utilistiska värden se Storbjörk, S. & Hedrén, J., (1998) ”Pragmatism och 
principer. En studie av den svenska miljövårdselitens natursyn” i Alzén, A. & Hedrén, J., (red.) Kulturarvets natur. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion. s. 291 
151 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/EntryPage____5749.aspx 
152 Hajer. (1995) s. 18 
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Diskurser: en översikt 
 Optimeringsdiskurs 1: Hållbar 

utveckling 
Optimeringsdiskurs 2:  

Hållbarhetsmodernisering 
Det rådande faktualiseras aktualiseras 
Samhället  -robust inom vissa gränser  

-inte utsatt för krisrisk 
-sårbart i sig  
-utsatt för krisrisk 

   
Sårbarhet  -lokaliseras 

-beroende av väderhändelser  
 
-en sektorsfråga  
-begriplig via myndigheters normer
 
-innebär behov av precisa 
kvantifieringar 

-generaliseras 
-främst beroende av institutionella 
arrangemang  
-mer av en programmatisk fråga 
-svårbegriplig p.g.a. komplexitet hos 
klimat och samhälle  
-innebär behov av ”nya” 
institutionella arrangemang; t.ex. för 
”privat-offentlig samverkan” och 
”aktiv riskhantering”  

   
Anpassningar -korrigeringsinriktade: reducera 

definierad sårbarhet  
-en fråga för kompetent expertis: 
politisk förmåga och 
handlingskraft placeras hos 
myndigheter 
-förmåga härleds till 
naturvetenskap och teknologi: 
klimatförändringarnas effekter 
förutsätts vara kontrollerbara. 
-vetenskaplig legitimitet för 
åtgärder 
-beroende av teknisk kompetens 
för lyckad implementering: teknisk 
fix 

-följsamhetsinriktade: öka generell 
anpassningsförmåga  
-en fråga för berörda ”stakeholders” 
t.ex. företag och kommuner: politisk 
förmåga och handlingskraft placeras 
hos ”stakeholders” 
-förmåga härleds (även) till sociala 
och institutionella förhållanden: 
effekter ses som svårförutsägbara 
och svårhanterliga 
-påkallar behov av civil legitimitet: 
även upplevda risker viktiga 
-beroende av det sociala för lyckad 
implementering: flexibilitet 
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Slutdiskussion 
Utifrån analysen av dokument på nationell och sektoriell myndighetsnivå och mot bakgrund av 
skisserade diskursiva ramar för problematiken kring anpassning och sårbarhet, försöker jag nu 
närma mig frågan om varför det är viktigt just för denna problematik att politisk styrning drar 
nytta av en distansering inför vad som verkar vara de uppenbara åtgärderna. 

Anpassning som riskhantering 
Om jag låter mig inspireras av Beck kanske det skulle gå att tala om en övergripande 
riskhanteringsdiskurs, som stabiliseras av en viss definiering och organisering av politiken och 
samhället och av det okritiska bruket av en viss vetenskaplig rationalitet. Denna process av 
tillslutning av samhällets sårbarheter och anpassningsmöjligheter innebär att diskursen 
konstitueras emedan risker definieras. Detta innebär, enligt mig, samtidigt att ett visst ideologiskt 
perspektiv understöds. Det blir naturligt eller det fungerar komplementärt att se risker och 
anpassningar ur det ekonomiska perspektivet, där risker och anpassningar översätts i monetära 
vinster eller förluster. I namn av säkerhet, hållbarhet och robusthet ska samhällskollektivet 
optimeras. Det går dock, enligt Beck, att se att verkligheten nu, till exempel genom 
klimatförändringar och andra ofattbara megarisker, bjuder vår föreställningsvärld motstånd, 
eftersom dessa risker varken går att förutsäga eller preventivt skydda sig mot. Detta tvingar det 
moderna samhällets individer att uppfinna det politiska (liksom det teknologiska) förnuftet 
igen.153  
 
Jag menar att det förändrade klimatet uppfattas som en produkt av det moderna samhället, 
liksom de till förändringarna relaterade samhälleliga riskerna, emedan den moderna individen 
fortfarande förutsätts vara starkt beroende av komplicerade och riskfyllda system. Riskhantering 
och samhällets ekonomiska och organisatoriska optimering verkar på så vis förutsätta varandra. 
Tanken om risk jämställs tanken om framsteg – så långt har den, enligt mig, ett förklaringsvärde, 
Becks tes om en oundviklig process av självkritik och reflexivitet inom det moderna samhället. 
Reflexivitet av den första ordningen, reflektionen, är oundviklig. Men en vidare reflexivitet som 
uppfinner det politiska på nytt, är den verkligen i vardande? Enligt vad denna studie indikerar, 
räcker det inte med att subpolitiska aktörer införlivas i det politiska systemet på nivån av 
problemlösning och tolkning av handlingsmöjligheter med syftet att komma tillrätta med 
predefinierade hot och risker. Definierandet behöver, enligt mig, socialiseras som ett led i 
förståelseprocessen för vad som egentligen är hoten, vad riskerna består i och vad politisk 
handling, själva anpassningen, kan innebära. 
 

                                                 
153 Beck. (1995) 
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Om det är så att ”vetenskapliga framsteg innebär att tankekollektivet blir bättre och bättre på att 
beskriva kunskapsobjektet såsom det definieras av tankestilen”,154 menar jag att 
klimatförändringar, som megarisk och kunskapsobjekt, kanske kräver en förändring av 
tankestilen för anpassningsmöjligheternas skull. Riskhanteringens krav på naturvetenskaplig 
metodologi och teknik, liksom bortjagandet av aktörernas konstruktion av problemet, innebär att 
framsteg med avseende på anpassningsförmåga hindras. Nya idéer och teoretisk nydaning inom 
forskning och politik blir, enligt mig, marginaliserade ifall anpassningar reduceras till 
riskhantering. Vad anpassning ska innebära för samhället är på så vis, utöver att vara en fråga om 
naturvetenskaplig och teknologisk kunskapsutveckling och -diffusion, också påverkat av i vilken 
utsträckning människor kan ändra sina sätt att tänka. 

Anpassning som sätt att tänka 
De myndigheter vars dokument har studerats är kända som offentliga institutioner. Det kan 
tyckas förmätet eller svårbegripligt att denna studie i en närmast anklagande ton framställer deras 
övergripande politiska diskurs som ett optimerande av samhällets anpassningsmöjligheter inför 
klimatförändringar: Vad skulle offentliga politiska institutioner i en modern demokrati syssla med 
om det inte syftade åt att göra det bästa av verklighetens rådande förutsättningar? Likväl, det är 
just i verklighetens rådande förutsättningar som jag finner det, som ovan tolkade diskurser mörklägger; 
det politiska, de sociala och ekonomiska relationernas relevans för frågan om sårbarhet och 
anpassningar. Jag menar att det politiska börjar i språket och i materiella relationer. Vad som är 
hot mot samhället och vad som riskeras med detta hot behöver definieras av folket genom 
diskursernas och de materiella relationernas konflikter, snarare än av det konventionella politiska 
och ekonomiska systemets konsensusberoende aktörer. 
 
Optimeringsdiskurs 1:s ekonomiskt optimerande policy marginaliserar, genom sitt fokus på 
specifika sårbarheter, de sociala och ekonomiska relationernas betydelse för både definierandet 
och (re)producerandet av sårbarhet. Optimeringsdiskurs 2 öppnar, genom att uppmärksamma 
generell sårbarhet, visserligen för ett ifrågasättande av industrisamhällets för givet tagna politiska 
positioner, men stannar vid en organisatoriskt optimerande policy för samverkan mellan privata 
och offentliga aktörer. Varken sårbarhet eller anpassningsförmåga ses som konstituerade av 
folkets vardagsliv, vilket leder till vad Beck kallar en generell eller organiserad ansvarslöshet i 
samhället.155 I ett avpolitiserande syfte fungerar diskurserna komplementärt; ur det ena perspektivet bör de 
förutsatt opolitiska samhällsekonomiska förutsättningarna optimeras för robust 
samhällsutveckling, och ur det andra perspektivet bör de förutsatt opolitiska sociala 

                                                 
154 Sunnemark, F. & Åberg M. (2004) ”Fält, perspektiv eller metod: introduktion” i Sunnemark, F. & Åberg M. (red) 
Tvärvetenskap – fält, perspektiv eller metod. Lund: Studentlitteratur. s. 17  
155 Beck. (2005) 
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förutsättningarna optimeras för robust ekonomisk utveckling.156 Jag menar att frågan om 
samhällets sårbarhet skulle berikas av en diskussion om det goda livet.157 Anpassningar som 
verkligen kan ha möjlighet att ändra något till det bättre på lång sikt är beroende av socialisering 
av det politiska som sådant. Denna process innebär, enligt mig, mer av formalisering än av 
liberalisering, vilket alltså skulle innebära att myndigheter behöver nå insikt om vikten av att 
institutionalisera möjligheter för en socialisering av det politiska i sig: om vikten av att möjliggöra för 
en problematisering av problemet. 
 
Michel Foucault använde begreppet ”thought” för att beteckna tankearbetet som möjliggör ett 
reflexivt förhållningssätt inför ett för givet taget handlingsmönster.158 Thought innebär, ungefär 
som svenskans eftertanke, det som tillåter människan att ta ett steg tillbaka och kunna se sitt 
handlande eller reaktion på distans; att kunna ifrågasätta handlandets mening, villkor och mål, 
enligt mig, dess rationalitet. Inte vad som helst likväl, påpekar Foucault, kan ifrågasättas på detta 
vis. En rad svårigheter eller hinder för handlingen på grund av sociala, ekonomiska eller politiska 
processer måste vara för handen. Det måste råda en ambivalens visavi det rationella med 
handlingen. Det innebär att den problematisering som svarar mot svårigheterna, samtidigt 
möjliggörs av samma ambivalenta situation. Hajer intar ett liknande förhållningssätt och menar 
att:  

The reflexivity of actors is thus related to the extent to which they are able to mobilize and 
participate in practices that allow for the recognition of the limits to their own knowledge-
base.159

De potentiella hinder för livsstil, produktionssätt, mentalitet och handlingsmönster, som berörts i 
denna studie, är att klimatförändringar uppfattas som skapare av samhälleliga problem i form av 
risker.160 En specifik problematisering av en vedertaget viktig fråga implicerar vissa lösningar som 
svar. Problematisering manifesterar därmed inte bara svårigheterna kopplade till frågan – 
processen av problematisering utvecklar så att säga villkoren för möjliga och tänkbara svar.161 
Thought, är till skillnad från en reflexartad reaktion, enligt Foucault, en fråga om en kritisk 

                                                 
156 Detta tangerar, enligt mig, den ofruktbara indelningen i det ”gamla” paradigmet om centralisering och det ”nya” 
paradigmet om decentraliseringar. Se Bookchin, M., (2003) Perspektiv för en ny vänster. Essäer om direkt demokrati, 
moralisk ekonomi, socialekologi och kommunalism. Malmö: Frihetlig press. s. 101 
157 Hedrén, J. (2002), s. 302 
158 Foucault, M., (1984) “Polemics, politics and problematization” i Rabinow, Paul. (red.) (1997) Essential works of 
Foucault. Vol. 1 Ethics The New Press. Se www.foucault.info/foucault/interview.html  
159 Hajer. (1995) s. 40. Jag noterar att Blennow & Eriksson uttrycker en medvetenhet om detta. De skriver: ”För att 
minska kunskapsriskerna behöver skogsägaren söka kunskap, inte bara om hur det framtida klimatet kan komma att 
te sig utan också om dess konsekvenser och om möjligheter till anpassning. Samhället kan bidra till kunskap genom 
information, kommunikationsaktiviteter, utbildning och forskning. Men det kanske viktigaste när det gäller att 
minska kunskapsriskerna i en given beslutssituation, är en strävan att lära känna kunskapens begränsningar och låta 
kunskapsbasens grad av robusthet påverka besluten”.  I Riskhantering i skogsbruket s. 38 
160 Hajer. (1995) s. 264f 
161 Foucault. (1984) 
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analytisk rörelse i vilken man försöker se hur de olika lösningarna på ett problem har 
konstruerats; men också hur dessa olika lösningar är resultatet av en specifik form av 
problematisering.162 Anpassningar av samhället, som politiskt problem, skulle inte kunna existera 
utan politiska strukturer och en uppsättning etiska normer, men ur ett inverterat perspektiv 
förändrar etablerandet av klimatförändringarnas effekter på samhället som kunskapsdomän 
potentiellt de politiska praktikerna för anpassning och de därtill relaterade etiska normerna.163 
Klimatförändringarnas hotfulla effekter på samhället framställs som en fråga om politisk 
intervention, om att få till stånd olika typer av anpassningar. Den rationalitet som det empiriska 
materialet, myndighetsexpertisens texter, uttrycker behöver inte alla gånger stämma överens med 
hur politiska institutioner i praktiken handlar eller kommer att handla, men jag menar att idéer 
och föreställningar i texterna ändå återverkar på framtida mentalitet i politiska institutioner och i 
samhället, inte minst genom att manifestera och reproducera en ”specifik form av 
problematisering”.164

 
Denna av Foucault inspirerade passus visar, enligt mig, betydelsen av vem som tillskrivs 
definitions- och problemformuleringsföreträde givet att klimatförändringar uppfattas som ett 
allmängiltigt faktum. Vad som hotas, vad som riskeras, avgörs i samband med att en faktisk 
klimatförändring rationaliseras till ett politiskt problem. Det är av en avgörande betydelse vem 
som har inflytande över denna rationalisering. Ingen är i min förståelse av verkligheten a priori 
diskvalificerad att ta detta steg tillbaka och problematisera problemet, men de reala sociala och 
ekonomiska relationernas stora betydelse för kunskapsproduktion i ett givet samhälle verkar 
begränsande för diskursiv och samhällelig transformation.165   

Vidare forskning: förmåga och demokrati 
Åtminstone två aspekter av den politiska hanteringen av komplexa miljöproblem, som till 
exempel klimatförändringar och dess effekter på samhället, borde, enligt Hajer, uppmärksammas. 
Det ena har med legitimt beslutsfattande att göra och den andra med ”the hidden link between 
science and politics”.166 Analysen bidrar till att visa att sårbarhet och anpassningar inför 
förändrade klimatförhållanden innebär mer än vad som uttrycks i de dokument som studerats. 
Det föreligger, enligt mig, ett behov av att vidga förståelsen av dessa begrepp för att lättare kunna 

                                                 
162 Foucault. (1984) 
163 Ibid. (1984) 
164 Det låg utanför tidsramen för denna uppsats (om än inte författarens intressesfär) att undersöka på ett 
genomarbetat sätt hur etik (till exempel förhållningssätt till naturen) och sanningsskapande praktiker (hos till exempel 
vetenskapliga institutioner) har påverkat och påverkar transformationen av politisk intervention i namn av 
samhällelig anpassning inför klimatrelaterade risker. Studien sökte dock ta ett steg på vägen i en problematiserande 
analys genom att undersöka vad som förutsätts i synen på vetenskap, samhälle och samhällelig säkerhet i den 
framväxande anpassningspolicyn. 
165 En text om vad som utmärker Foucault som realist återfinns i Pearce, F. & Woodiwiss, T., (2006)  
166 Hajer. (1995) s. 10 
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se och problematisera de etiska, demokratiska och kulturella värden som diskurserna förutsätter. 
Om inte anpassningar av samhället ska vara beroende av myndigheters förutsatta eller 
oreflekterade uppfattningar om vad sårbarhet och anpassning innebär, krävs, enligt mig, både att 
forskningen kring anpassningsfrågor når en djupare förståelse av vilka faktorer som påverkar 
sårbarheten i ett givet samhälle eller lokalitet och att frågan om demokratiskt beslutsfattande 
aktualiseras som utgångspunkt för forskningen och för policyskapandet kring anpassningar.  
 
O´Brien et al. menar att policyn för anpassningar av samhället i högre utsträckning bör utgå från 
forskning som genom att anlägga ett holistiskt perspektiv kan analysera sårbarheter lokalt och 
regionalt på ett mindre sektorsfixerat sätt än nu.167 Då kommer samhällets sårbarhet visa sig vara 
beroende av fler faktorer än vad som ryms i en konventionell kostnadsnyttoberäkning baserad på 
naturvetenskapliga kunskaper och samhällsekonomiska förutsättningar. Grundläggande villkor 
för levnadssättet, interaktion mellan samhälleliga nivåer, liksom ekonomiska, institutionella och 
tekniska strukturer, har stor betydelse för sårbarheten och anpassningsförmågan och bör tas med 
i myndigheternas bedömningar.   
 
För synen på samhälle och politik visar analysen att främst Optimeringsdiskurs 1, men även 2, 
uttrycker ett statiskt förhållningssätt inför vad som konstituerar dynamiken i reducerandet av 
sårbarhet, liksom inför vad anpassningar innebär. Det politiska systemet förutsätts ha att väga vad 
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt optimerbart utifrån tillgängliga klimatscenarier. Analysen 
visar sammantaget att den syn på anpassning och sårbarhet, som kommer till uttryck i denna 
diskurs, utgår från frågan som jag lånar av Eriksen och Kelly: Vad kan göras för att skydda 
populationen?168  Ett alternativt och, enligt mig, kompletterande förhållningssätt, i vilket samhällets 
strukturer, funktionsprinciper och livsstilar problematiseras djupare med hjälp av till exempel 
forskning inom socialantropologi, kulturgeografi och sociologi,169 skulle potentiellt aktualiseras 
om det politiska problemet utgick från frågan, vilken Eriksen och Kelly kontrasterar mot den 
förra: Vad kan göras för att stärka folks egen förmåga att svara på och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringar?170  
 
Detta innebär likväl en top-down-styrning av samhället, om än i en mer reflexiv tappning. Utöver 
denna myndighetsstyrning av samhälleliga anpassningar, vill jag uppmärksamma betydelsen av att 
demokratifrågan sätts i förgrunden både för riskers och sårbarheters problemformulering och för 

                                                 
167 O´Brien et al., (2006) s. 50-56. Se även O´Brien, K. & Leichenko, R. “Winners and losers in the context of global 
change” CICERO. Oslo, Norway 
168 Eriksen, S. H. & Kelly, P. M., (2006) ”Developing credible vulnerability indicators for climate adaptation policy 
assessment.” i Mitigation and adaptation strategies for global change. (2006). CICERO: Oslo, Norge. 
169 Lidskog et al., (1998) s. 29ff 
170 Eriksen & Kelly. (2006). Här vill jag tillägga att om inte denna frågeställning ska sugas in i Optimeringsdiskurs 2 
och hållbarhetsmodernisera ett visst förutsatt samhälle, måste också politiska, ekonomiska och kulturella strukturer 
problematiseras i sig. 
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tillämpningen av föreslagna anpassningar. Hur ett problem ska formuleras och vad den praktiska 
användningen av anpassningspolicyn innebär, är frågor som, enligt mig, aktualiserar dimensionen 
av demokratisk samhällsstyrning.171 För detta ändamål behövs en forskning som ur ett 
nerifrånperspektiv tar utgångspunkt i de konkreta och sociala aspekterna av sårbarhet och 
anpassning, särskilt med avseende på processer av beslutsfattande.172  

Sammanfattning  
Studiens syfte var att undersöka idéer och föreställningar som kommer till uttryck i nationella 
policydokument i frågan om samhälleliga anpassningar på grund av förändrade klimat- och 
väderförhållanden. Denna studie har försökt inta en något teoretiskt snårig ståndpunkt när den 
inte renodlat hävdar företrädet för vare sig det realistiskt pragmatiska perspektivet eller det fullt ut 
socialkonstruktionistiska perspektivet på problematiken kring anpassningar inför 
klimatförändringar. Istället har studiens kunskapsteoretiska ansats antagit att en samhällsforskare 
inför denna problematik kan och bör nyttja båda perspektiven. Klimatet och dess förändrade 
karaktär existerar oberoende av vårt kunskapssökande, men diskurser uppbär de enda sätten för 
oss att erhålla en gemensam tillgång till klimatet som verklighet. Detta innebär att klimatförändringar 
inte per automatik producerar vissa problem; vad problemen kopplade till anpassningar och 
sårbarhet inför ändrade klimatförhållanden innebär är beroende av kontext och konstruktion. 
Studiens diskursanalys av nationella och sektoriella policydokument har sökt efter de 
grundläggande föreställningar, vilka snävar in den oerhört mångtydiga problematiken kring 
klimatrelaterade risker och samhällets säkerhet till att bli en politiskt hanterbar fråga om sårbarhet 
och anpassningar. Det primära antagandet var att det sätt, på vilket anpassningsproblematiken 
språkligt ramas in och blir del av politiska institutioner, inte är neutralt, utan utgör ett diskursivt 
och ideologiskt ställningstagande. 
 
De två perspektiv eller diskurser, som utkristalliserats i analysen och som benämnts 
Optimeringsdiskurs 1 och Optimeringsdiskurs 2, har en gemensam grund i metaforen om 
överhängande risker; skiljelinjerna utgår från vad som därmed aktualiseras som politiska problem. 
Det ena perspektivet tenderar att fokusera sannolikheten av förutsägbara risker/effekter medan det 
andra perspektivet fokuserar sannolikheten av oförutsägbara konsekvenser. I vilket fall 
medvetandegörs samhällets sårbarhet. 
 
Optimeringsdiskurs 1 anlägger ett perspektiv som tenderar att bortse från att industrisamhällets 
institutionella arrangemang skulle ha betydelse för problematiken kring anpassningar inför 

                                                 
171 Kanske kan en särskild teori om populism tillföra insikter i anpassningsfrågan: ”Instead of letting technology in 
the service of capital decide things, populists want to decide, putting technics in the service for the people, by the 
people and of the people”. Luke, T. W., (1999) Capitalism, democracy and ecology. Departing from Marx. Illinois: University 
of Illinois press. s. 113 
172 Pelling & High. (2005) 
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klimatförändringar. Naturvetenskapliga och teknologiska kunskaper förutsätts i stor utsträckning 
vara tillräckliga och – om osäkerhet råder – tillräckligt utvecklingsbara både för bedömningen av 
sårbarhet och för genomförandet av anpassningar. Sårbarheter analyseras sektorsvis ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv och med hjälp av kostnadsnyttokalkyler. Sårbarheten hos en 
sektor blir alltså det resulterande tillståndet efter det att ekonomiskt rimliga anpassningar 
genomförts. Det övergripande antagandet är att en allt större vetenskaplig kunskap om 
klimatsystemet parat med det ekonomiska systemets marknadsmekanismer kommer att kunna 
vägleda samhällets hållbara interaktion med naturen och således även hållbara anpassningar inför 
klimatförändringar. Optimeringsdiskurs 1 uppmärksammar betydelsen av att anpassningspolicyn 
ska åstadkomma så rationella korrigeringar av samhället som möjligt. Korrigeringsinriktade 
anpassningar innebär att samhällets robusthet sätts i fokus, att sårbarhet förutsätts kunna 
lokaliseras och åtgärdas med hjälp av nya kunskaper om klimatet och teknik, och att beslutet om 
anpassning på så vis kan bedömas utifrån en kostnadsnyttoanalys. 
 
För anpassningsproblematiken har Optimeringsdiskurs 2 en tolkningsram, vilken rymmer ett 
reflekterande kring myndigheters nuvarande möjligheter att bedöma sårbarhet och hantera risker 
och anpassningar. Industrisamhällets institutionella organisation sätts i fråga. Det är betydelsen av 
att policyn främjar målrationella flexibiliseringar, som uppmärksammas. Diskursen ger uttryck för 
betydelsen av att göra anpassningspolicyn följsam inför faktiska sociala och ekonomiska 
förändringar i samhället. Följsamhetsinriktade anpassningar innebär att social och institutionell 
flexibilitet sätts i fokus eftersom den generella sårbarheten inkorporerad i industrisamhällets 
institutioner och produktionssätt uppmärksammas, varpå en omorganisering av dessa bör främjas 
för att uppfattat nödvändiga anpassningar ska kunna genomföras i tillräcklig utsträckning. Men, 
möjligheten av att placera de ideologiska betydelserna av sårbarhet i strukturer konstituerade, 
reproducerade och potentiellt transformerbara av sociala och ekonomiska relationer, öppnas, enligt 
mig, inte av denna diskurs. Det ”normala” vardagslivets relationer ifrågasätts inte såsom upphov 
till sårbarhet och behov av anpassning. Jag menar med andra ord att praktikerna inom 
Optimeringsdiskurs 2 inte möjliggör för den kreativa reflexivitet som Foucaults ”thought” syftar 
åt. Vardagslivets relationer förutsätts istället vara optimerbara, med avseende på minskad 
sårbarhet, genom flexiblare organisation, kunskapskommunikation och pragmatiska 
samverkansformer. Jag menar att riskhantering och anpassning då kan liknas vid en fråga om 
moderniserande management för hållbarhet.  
 
De två till synes olika diskurserna syftar alltså, enligt mig, åt en optimering av det förutsatt goda 
samhället. Båda diskurserna uttrycker behovet av, eller det önskvärda i, att optimera 
förutsättningarna för ett givet samhällssystems givna grundläggande funktioner. 
Optimeringsdiskurs 1 motiverar samhälleliga anpassningar med att det främjar industrisamhällets 
hållbara utveckling. Optimeringsdiskurs 2 uttrycker behovet av en industrisamhällets 
hållbarhetsmodernisering för anpassningsmöjligheternas skull. Att ekologiskt och socialt hållbar 
utveckling är kompatibel med obruten ekonomisk tillväxt är förutsättningen för båda diskurserna.  
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